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Titel 

Hur använder elever ett laborativt undervisningsmaterial? 

En studie av åk 6 elevers användning av Cuisenairestavar i uppgifter om bråktal. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva ett laborativt undervisningsmaterials roll i 

elevers matematiska agerande. Genom strukturerade observationer studeras hur 

elever i åk 6 använder materialet Cuisenairestavar för jämförelser av olika bråktals 

storlek. Videoinspelat material från elevernas arbete i grupp har analyserats i 

förhållande till dels Martins (2009) teori om fysiskt distribuerat lärande, dels 

Leshs (1981) modell för översättningsprocesser mellan olika 

representationsformer. Taylors teori innebär att konkreta handlingar och abstrakta 

matematiska tolkningar utvecklas tillsammans. Utifrån elevens grundläggande 

matematiska idéer, kan initiala konkreta handlingar byggas. De konkreta 

handlingarna är prövande och fördelar (distribuerar) en del av arbetet med 

problemet till den fysiska miljön. Leshs modell visar hur översättningsprocesser 

mellan fem olika representationsformer kan ske i olika riktningar, där en av dessa 

är den laborativa representationen. I denna studie intresserar jag mig specifikt för 

om, och i så fall hur, dessa båda modeller kan stödja varandra. 

Resultatet av studien visar genomgående att elevernas användning av det konkreta 

materialet beror på var i problemlösningsprocessen de befinner sig. Inledningsvis 

använder de Cuisenairestavarna för att tolka och konkretisera uppgiften till en 



 

 

laborativ modell. Tolkningen leder till att matematiska idéer prövas och omprövas 

med Cuisenairestavarna. Genom de konkreta handlingarna med den dynamiska 

modellen kan de finna lösningen. Avslutningsvis repeteras lösningen med 

Cuisenairestavarna, då materialiseras resonemangen och kan översättas från den 

informella laborativa representationen till en formell symbolisk representation.  
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Abstract  

This study aims to describe the role of manipulatives in students' mathematical 

actions. Through structured observations, students in grade 6 were observed when 

they used Cuisenaire rods for comparisons of different fractions. Video-recorded 

material from the students' work in groups has been analyzed in relation to 

Martin's (2009) theory of physically distributed learning (PDL), and Lesh's (1981) 

model for translation processes between different forms of representation. Taylor's 

theory implies that manipulations and mathematical interpretations coevolve. 

Based on the student's basic mathematical ideas, initial concrete actions can be 

built. The manipulations are testing and distribute a part of the problem solving to 

the physical environment. Lesh's model shows how translation processes between 

five different forms of representations can take place in different directions, where 

one of these forms is the concrete representation.  

In this study, I am specifically interested in whether, and if so, how, these two 

models can support each other. 

The results of the study show that students' use of the manipulatives depends on 

where in the problem-solving process they are. Initially, they use the Cuisenaire 

rods to interpret and concretize the task into a manipulative model. The 

interpretation of the model leads to mathematical ideas being tested and 

reconsidered with the Cuisenaire rods. By the concrete actions with the dynamic 



 

 

model, students can find a solution. Finally, the solution is repeated with the 

Cuisenaire rods. Then the reasoning materializes and can be translated from the 

informal manipulative representation to a formal symbolic representation. 
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1. Inledning 
Konkretionens betydelse för elevers lärande i matematik har engagerat lärare och 

forskare långt tillbaka. En av pionjärerna på området var den italienska 

matematikläraren Emma Castelnuovo som var verksam under nästan hela 1900-

talet. Furinghetti och Menghini (2014) beskriver den undervisningsväg 

Castelnuovo förespråkade, som från det konkreta till det abstrakta och från det 

specifika till det generella. Själv beskrev hon sin undervisningsmetod som aktiv 

och kontinuerlig.  Eleverna var aktiva i experiment för att därigenom upptäcka 

och konstruera sin kunskap i matematik och hennes metod var kontinuerlig i den 

mening att undervisningen utvecklades utifrån elevernas tidigare kunskap. Hennes 

tillvägagångssätt var att använda konkret material och att främja utforskande 

(Furinghetti & Menghini, 2014).   

Castelnuovos förhållningssätt till lärande och undervisning i matematik må vara 

100 år, men är fortfarande aktuellt och i många väsentliga delar modernt. Vi 

känner igen hennes förhållningssätt i kursplanen i matematik (Skolverket, 2019). I 

beskrivningen av motivet för matematikämnet i skolan anges att ”Matematisk 

verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet 

som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen” (s. 

56).  

Verklighetsanknytning eller vardagsanknytning ter sig naturlig i samband med 

konkretion i matematikämnet, men i detta perspektiv finns ett dilemma. Det är 

inte alla matematiska begrepp som är möjliga att representera i förhållande till en 

vardaglig och konkret situation. Lajoie och Mura (1998) har studerat exemplet 

division med noll och de ser att konkreta modeller kan bli en fälla för de lärare 

som önskar att arbeta laborativt, men som inte är medvetna om det laborativa 

materialets begränsningar. Lajoie och Mura såg i sin studie att lärarstudenter kan 

ha svårigheter att skapa mening kring begreppet division, och menar att dessa 

svårigheter har sin grund i uppfattningen att det bästa sättet att förklara begrepp i 

matematik är att relatera de till en fysisk verklig situation. När en matematisk idé 

inte enkelt låter sig visualiseras eller representeras med en fysisk modell, måste 
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läraren istället kunna stödja eleverna i att översätta mellan olika 

representationsformer. Ett exempel för ”division med noll” skulle vara att läraren 

med stöd i konkret material för ett verbalt resonemang med eleverna. 

Resonemanget skulle kunna ta upp en delning av en sträcka i intervall med 

längden noll. Sådana översättningar menar Lesh (1981) ställer krav på både 

lärarens och elevernas förmåga att tolka, använda och översätta mellan olika 

representationsformer.  

Likt Castelnuevo menar även Bruner (1966) att begreppsutvecklingen går från en 

konkret till en abstrakt nivå. Han beskrev hur begreppsutveckling sker i tre faser 

där eleven först är aktiv i handling och manipulerar med konkreta föremål, sedan 

beskriver verkliga situationer i bild och slutligen använder symboliska 

representationer. I senare forskning har Martin (2009) utmanat detta synsätt. Hon 

har undersökt hur barns handlingar och matematiska idéer istället för att utvecklas 

linjärt från konkret till abstrakt, utvecklar varandra dubbelriktat genom en process 

som hon benämner Physically distibuted learning (PDL).  

I uppgifter där elevers handlingar och matematiska idéer utvecklar varandra, 

behöver eleverna på något sätt representera de matematiska idéerna och kunna 

översätta i dubbel riktning mellan olika representationer. Lesh (1981) har i ett 

schema (figur 4) illustrerat hur översättningsprocesser mellan olika 

representationsformer kan ske i olika riktningar. Rott et al. (2021) har i aktuell 

forskning på liknande sätt presenterat en deskriptiv modell (se figur 1) som visar 

hur elevers problemlösningsprocesser kan vara både linjära och icke-linjära 

(cykliska). Rott et al. menar att övergångar mellan olika faser i arbetet med att 

lösa problem kan ske både i en riktning; från analys av problemet till att göra en 

plan, genomföra planen och verifiera lösningen, eller dubbelriktat. I en 

dubbelriktad eller cyklisk problemlösningsprocess kan elever i övergången mellan 

planering och genomförande, utforska och välja alternativa vägar för det fortsatta 

arbetet.  

Av ovan framgår att det i tidigare forskning har riktats fokus mot hur elever 

använder olika representationer och hur de översätter mellan dessa. Annan 

forskning har riktats mot huruvida elevers konkreta handlingar i arbetet med 
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uppgifter i matematik föregår utveckling av symboliska representationer, 

alternativt att konkreta handlingar och symboliska representationer samutvecklas. 

I tidigare forskning har också både ideala och verkliga problemlösningsprocesser 

beskrivits med olika modeller. Forskning om sambandet häremellan är däremot 

inte explicit framskriven i den forskning jag har funnit. Dvs forskning om 

sambandet mellan dels växlingar som sker mellan konkret handling och 

utveckling av matematiska idéer under arbetet med en uppgift, dels 

översättningsprocesser mellan olika representationsformer. Mainali (2021) pekar 

på att olika representationsformer sammanlänkas i representationssystem och 

menar just att dessa länkar, översättningar mellan olika representationsformer, 

behöver utforskas mer specifikt.  

Konkreta laborativa materiel som används i matematikundervisning har också 

intresserat forskare. McNeil et al. (2008) har studerat laborativa materiel med stor 

likhet till vardagliga föremål, s.k. perceptuellt rika undervisningsmaterial, 

exempelvis låtsaspengar. De visar att sådant material kan stödja elever i 

förståelsen av begrepp som ingår i en uppgift genom att dessa föremål aktiverar 

vardagskunskap. Men McNeil et al. har också sett att dessa materiel kan dra 

uppmärksamheten bort från matematikinnehållet. McNeil et al. skiljer dels på 

laborativa material som mer eller mindre perceptuellt rika, dels skiljer de på olika 

situationer där det kan vara aktuellt att använda laborativt material; i undervisning 

eller vid bedömning. Vidare diskuterar de den undervisning eleverna tidigare mött 

som mer eller mindre traditionell. Dessa faktorer; val av laborativt material, syftet 

med aktiviteten samt elevers tidigare erfarenheter ger sammantaget flera möjliga 

aspekter att studera för att ytterligare förstå konkretionens betydelse för lärandet.  

I lärarutbildningen där jag är verksam och i min tidigare lärargärning i 

grundskolan har jag ofta använt olika laborativa material i undervisningen, i olika 

syften. Detta har väckt frågor om hur elever genom konkreta handlingar kan 

utveckla kunskaper för att tolka resultat och för att förstå innebörden av den 

underliggandeliggande matematiska idéen. Frågan har varit på vilket sätt de 

erbjudna laborativa undervisningsmaterialen används av eleverna; om materialet 

stödjer problemlösningen, eller om eleverna främst använder materialet som stöd 
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för att representera och kommunicera sina lösningar, eller om det laborativa 

materialet i själva verket mest distraherar.  

Martin (2009) genomförde sin studie om PDL med 6- och 10-åringar, men pekar 

på behovet av fler undersökningar av nyttan med konkret material för lärandet för 

äldre elever. I föreliggande studie undersöks hur 12-åringar använder ett laborativt 

material när de löser uppgifter om relationen mellan bråktal. I studien avgränsar 

jag mig till att studera elevers användning av det pedagogiska 

undervisningsmaterialet Cuisenairestavar för att lösa uppgifter om relationen 

mellan olika bråktal. Jag tar här inte hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter av 

laborativa arbetsformer i matematik, inte heller till deras förförståelse för 

matematikinnehållet. Eleverna arbetar i grupp med det laborativa materialet för att 

möjliggöra inspelning av en muntlig representation, men studien avgränsas till att 

inte specifikt omfatta grupprocesser.    

Med studien vill jag bidra med ytterligare kunskap om ett konkret 

undervisningsmaterials roll när elever löser och representerar lösningar på 

uppgifter i matematik.  

 

1.1 Syfte 

I denna studie avser jag att undersöka hur elever i åk 6 använder ett icke rikt 

perceptuellt laborativt undervisningsmaterial, Cuisenairestavar. Dels studeras hur 

elevernas konkreta handlingar och tolkningar följer av varandra, dels hur detta kan 

kopplas till de representationsformer och översättningsprocesser som eleverna 

använder.  

Syftet med studien är att beskriva det laborativa undervisningsmaterialets roll i 

elevernas matematiska agerande. Jag vill undersöka om eleverna drar nytta av det 

laborativa materialet för att relatera bråktals olika storlek, eller om materialet stjäl 

elevernas uppmärksamhet på ett sådant sätt att matematiken och materialets 

inneboende relationer inte framträder. Jag vill också undersöka på vilka sätt 

eleverna representerar tal i bråkform när de ges tillgång till ett laborativt material. 
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Genom min forskningsfråga avser jag att undersöka på vilka sätt eleverna 

använder det laborativa materialet. Använder de exempelvis materialet för att 

förstå och lösa uppgifterna eller använder de materialet främst för att med olika 

representationer kommunicera sina lösningar.  

1.1.1 Forskningsfråga 

Min forskningsfråga lyder: 

 

Hur använder elever Cuisenairestavar vid lösning av uppgifter om bråktal? 

- Vilka representationer använder eleverna? 

- På vilka sätt använder eleverna representationerna? 
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2.  Bakgrund 
I kursplanen i matematik (Skolverket, 2019) beskrivs att undervisningen i ämnet 

ska bidra till att eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna 

tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa 

med hjälp av matematikens uttrycksformer. Begreppet uttrycksform kan liknas vid 

begreppet representation. Gustavsson et al. (2011) jämför och diskuterar de båda 

begreppen, och menar att de går in i varandra. Matematiska begrepp är ofta 

abstrakta och de måste på något sätt representeras för att vi ska kunna tänka på, 

använda och kommunicera begreppen. Goldin och Shteingold (2001) beskriver att 

en representation är något, oftast en symbol, ett tecken eller ett objekt, som kan 

stå för (symbolisera, skildra eller representera) något annat än sig själv. 

Representationen kan ske fysiskt, bildligt eller grafiskt, verbalt, numeriskt och 

symboliskt, och den kan väljas utifrån situationen och utifrån elevens matematiska 

utveckling (Gustavsson et al., 2011; Lesh, 1981). Gällande uttrycksformer 

förklarar Gustavsson et al. att dessa hör samman med i vilka former och med vilka 

medier representationen uttrycks. Uttrycksformer är på så sätt mer kopplat till hur 

matematik kommuniceras.  

I kursplanens syftesbeskrivning för matematikämnet i grundskolan (Skolverket, 

2019) används begreppet uttrycksformer. Utifrån ovan kan detta förstås som att 

eleverna genom undervisning om och med olika uttrycksformer, ska utveckla dels 

kunskaper om hur representationer kan uttryckas, dels kompetens att uttrycka sig 

med olika representationer. I syftesbeskrivningen framgår att eleverna ska ”ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer” (s. 54). Vidare står att ”eleverna ska genom 

undervisningen ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 

uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang” (s. 54).  

I följande avsnitt beskrivs dels vilken betydelse som konkretionen har för elevers 

begreppsutveckling, dels det valda matematikinnehållet bråktal och det valda 

laborativa materialet Cuisenairestavar. Därefter redogörs för tidigare forskning om 
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processer i elevers arbete med att lösa uppgifter i matematik samt om medierande 

redskap och laborativa undervisningsmaterial. 

 

2.1 Konkretionens betydelse för begrepps-
utveckling 

Säljö (2015) beskriver att kunskaper enligt Piagets teorier om kognitiv utveckling 

i den konstruktivistiska traditionen, uppkommer genom abstraktion från 

erfarenheter. Genom processerna assimilation och ackommodation kan eleven 

omvandla erfarenheter från specifika situationer till mer allmänna insikter.  

Observationer och reflektioner bidrar på så sätt till generalisering. Genom 

assimilation kan eleven tolka erfarenheter inom ramen för sina befintliga 

kognitiva strukturer, erfarenheterna integreras då i de kognitiva strukturerna och 

berikar dem. Om erfarenheterna eleven gör i stället skiljer sig ifrån de befintliga 

kognitiva strukturerna tvingas eleven att ändra sitt sätt att tänka, då 

omorganiseras, ackommoderas, de kognitiva strukturerna. Genom förändrade 

kognitiva strukturer kan de inre föreställningarna om omvärlden på nytt komma i 

balans med verkligheten (Säljö, 2015).  

I ett sociokulturellt perspektiv förutsätter lärandet någon form av abstraktion där 

språkliga redskap i form av exempelvis begrepp behövs för att skapa mening, och 

för att kunna generalisera erfarenheter från olika situationer (Säljö, 2015). Men, 

processen beskrivs enligt detta perspektiv också gå åt motsatt håll. När man möter 

något abstrakt måste man kunna koppla detta till något konkret. Om eleven möter 

ett matematiskt begrepp sker lärande genom att eleven försöker utröna hur 

begreppet på ett relevant sätt kan appliceras på verkliga företeelser. Eleven 

försöker alltså förstå vad begreppet innebär genom att leta efter en konkret 

användning och på så sätt koppla begrepp till företeelser i världen (Säljö, 2015). I 

den sociokulturella traditionen sker begreppsutveckling genom appropriering, dvs 

att man tar till sig begrepp och gör dem till sina egna. Säljö (2015) förklarar detta 

med att eleven succesivt tillägnar sig förmåga att använda både ”språkliga uttryck 

och fysiska redskap som medierande redskap på ett mer initierat sätt i specifika 



15 (78) 

 

praktiker” (s. 140). I laborativa undervisningspraktiker är fysiska materiel centrala 

och de kan ses som fysiska redskap, artefakter, som elever måste lära sig att 

behärska. När elever använder laborativa materiel fungerar de som medierande 

resurser och eleverna kan genomföra handlingar som inte varit möjliga utan dessa 

redskap (Säljö, 2015). 

I föreliggande studie tas utgångspunkten i teorier om lärande som dels 

appropiering, dels assimilering och ackomodation. Lev Vygotsky (enligt Säljö, 

2015) beskrev hur lärande sker i samspel mellan individer. Genom att imitera en 

kompis handlingar kan kunskaper först synas som något yttre, för att med tiden 

approprieras och bli till egen, inre, kunskap. Erfarenheter elever gör när de arbetar 

med uppgifter kan antingen införlivas i elevens tidigare kognitiva strukturer, 

assimileras, och/eller leda till en omorganisation av elevens kognitiva strukturer, 

ackommoderas.  

2.1.1 Yttre och inre representationer 

Goldin och Shteingold (2001) menar att representationer i matematik inte har 

någon mening utanför ett sammanhang. En ekvation eller en graf får sin betydelse 

i ett större system med struktur och etablerade konventioner. De olika 

representationerna som ingår i systemet är i hög grad sammankopplade med 

varandra. Goldin och Shteingold (2001) skiljer på system av yttre och inre 

representationer. Yttre representationer kan vara matematikens konventionella 

symbolspråk, som hur tal skrivs i ett tiobassystem eller hur ett koordinatsystem 

används. Till de yttre representationssystemen hör också strukturer i lärmiljön, 

som fysiska symboler och objekt utformade för att visuellt demonstrera 

matematiska samband, exempelvis tallinjer, diagram, geometriska figurer eller 

konkret laborativt material. Inre representationssystem kan istället vara elevers 

personliga symbolanvändning, deras eget naturliga språk och bilder, samt deras 

relation till matematiken. Interaktionen mellan de yttre och inre representationerna 

är fundamental för lärandet. Oavsett lärarens uppfattning och tolkning av en yttre 

representation som väljs för undervisningen, så är det primära vilken inre, mental, 

representation eleven utvecklar (Goldin & Shteingold, 2001). Elevens inre 
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representation, mentala bild, låter sig dock inte enkelt observeras (Mainali, 2021). 

Det är därför inte säkert att den överensstämmer med yttre representationer.   

 

2.2 Matematikinnehållet; bråk som del av helhet 

Matematikinnehållet som valts för studien är relaterat till aktuella styrdokument 

för åldersgruppen. I kursplanen i matematik (Skolverket, 2019) anges att 

”rationella tal och deras egenskaper” samt ”tal i bråk- och decimalform och deras 

användning i vardagliga situationer” (s. 56) är ett centralt innehåll för 

undervisningen i åk 4 – 6. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2022) ges exempel på vad egenskaper hos rationella tal kan vara. Här 

nämns täljarens och nämnarens innebörd för tal skrivna i bråkform och att 

rationella tal kan skrivas på olika sätt. Att dela upp rationella tal kan innebära att 

dela upp talet 1 i tio tiondelar, eller att dela upp fem fjärdedelar i en hel och en 

fjärdedel. För att kunna beskriva bråktalen behöver man ha förståelse för att tal 

kan uttryckas med olika representationsformer, i förståelsen för tal ingår även att 

kunna växla mellan olika representationsformer (Skolverket, 2022).  

Kieren (1980) har beskrivit en indelning av tal i bråkform i 5 undergrupper; del-

helhet, förhållande, operator, resultatet av en division och mätning, där den första 

undergruppen del-helhet är aktuell i denna studie. Hecht et al. (2003) gör 

ytterligare en indelning av denna undergrupp. I den skiljer man på att dels dela en 

kontinuerlig mängd (t.ex. längder, areor eller volymer) i lika delar, dels dela en 

diskret mängd av objekt (t. ex. ett antal objekt) i lika delar.  

I den svenska kursplanen i matematik (Skolverket, 2019) anges ”del av helhet och 

del av antal” (s. 55) vara ett centralt innehåll för eleverna i årskurs 1–3. Redan i åk 

1 – 3 läggs alltså grunden för begreppen del av helhet och del av antal. Innehållet 

behandlar då hur delarna kan benämnas och uttryckas samt deras relation till 

varandra. 
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2.3 Cuisenairestavar 

För studien har jag valt att använda Cuisenairestavar. De Bock (2020) beskriver 

att det laborativa undervisningsmaterialet konstruerades av den belgiske läraren 

George Cuisenaire redan under 50-talet. Genom psykologen Caleb Gattego fick 

materialet, och en tillhörande undervisningsmetod, en världsomspännande 

spridning.  

Materialet består av 10 trästavar av olika 

längd och i olika färg. Den kortaste staven är 

en kub med kantlängden 1 cm, övriga stavar 

är 1 cm längre än föregående stav enligt den 

ordning som framgår av bild 1. Varje längd 

har sin egen färg och kan representera vilket 

tal som helst. 

  Bild 1: En uppsättning Cuisenairestavar. 

I Sverige var Gudrun Malmer under sin tid en stark förespråkare av materialet. 

Styrkan med materialet menade Malmer (1990) vara att stavarna kan användas för 

att stödja elever att strukturera och visualisera relationsförhållanden. Hon menar 

att stavarna blir till ett mellanled mellan kontexten och det formella matematiska 

symbolspråket. Med stöd av stavarna kan eleverna dels översätta den situation 

som räknehändelsen beskriver till en konkret modell som är möjlig att manipulera, 

dels i handling göra upptäckter utifrån vilka eleven utvecklar matematiska idéer. 

Materialet lämpar sig väl för arbete med flera av de matematiska begrepp som 

undervisas i skolan, som decimaltal, bråktal och tal i procentform, men också för 

arbete med de fyra räknesätten eller area och volym (Adom, 2020; Malmer, 1990). 

Under de 70 år som Cuisenairestavar funnits har många studier gjorts som på 

olika sätt kopplar till användningen av materialet. En av de senare studierna är 

genomförd av Adom (2020). Adom har i en kvantitativ studie undersökt 

Cuisenairestavars effekt på lärandet om just bråktal. För studien valdes 125 elever 

i åk 9, och lika många till en kontrollgrupp. Adom lät eleverna i studien arbeta 

med Cuisenairestavar för att lösa olika uppgifter. Därefter genomfördes ett post-
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test med 20 flervalsfrågor om egentliga och oegentliga bråk. Hans slutsats är att 

Cuisenairestavar har en positiv effekt på lärandet. Cusenairestavarna gör 

matematiken verklig och stavarna är vad han kallar elevvänliga. Genom att 

materialet är aktivitetsinriktat stimuleras elevernas förståelse för matematiska 

begrepp och principer (Adom, 2020). I en annan studie har Abreu-Mendoza et al. 

(2021) studerat effekterna av en intervention om proportionellt tänkande i en 

årskurs 2. Eleverna som deltog använde Cuisenairestavar i övningar som syftade 

till att ge en grundläggande symbolisk kunskap om bråk. Effekten blev att 

deltagarna ökade sin förmåga att jämföra icke-symboliska kontinuerliga 

proportioner (del av helhet). Men, studien visade också att svårigheter med 

jämförelse av proportioner för diskreta kvantiteter (del av antal) kvarstod vid 

övergången från icke-symboliska till symboliska bråkjämförelser och uttryck. 

 

2.4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer forskning om processer och faser i elevers arbete med att 

lösa uppgifter i matematik inledningsvis att redovisas. Detta följs av exempel på 

vad forskning visat om laborativ matematikundervisning och om olika 

undervisningsmaterial för laborativ matematikundervisning. 

2.4.1 Processer i elevers arbete med att lösa uppgifter i matematik 

Tidigare forskning om problemlösningsprocesser har i huvudsak diskuterat och 

tillämpat normativa modeller, vilka visar ideala problemlösningsprocesser med 

distinkta faser i en förutbestämd ordning. Gemensamt för sådana modeller är att 

de formulerats som en norm för problemlösning och mestadels används som 

pedagogiska verktyg i syfte att instruera och guida elever till att bli goda 

problemlösare (Rott et al., 2021). 

Enligt Rott et al. (2021) bygger majoriteten av de normativa modellerna på Pólyas 

beskrivning av hur matematiska problem kan lösas genom att stegvis följa fyra 

faser i en given ordning. Faserna är i det väsentliga lika i olika modeller, men 

benämns på lite olika sätt. I Pólyas (1970) modell innebär dessa fyra faser; 1) att 

förstå problemet, 2) att göra upp en plan, 3) att genomföra planen och 4) att se 
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tillbaka. I den första fasen behöver eleven förstå dels problemet som ska lösas, 

dels den information som är given i uppgiften. Till sin hjälp kan eleverna då 

använda figurer och liknande problem. När sambandet mellan det efterfrågade och 

det givna är klargjort söker eleverna en idé om hur en lösning kan se ut. Utifrån 

den idén kan en plan göras i den andra fasen. I den tredje fasen genomförs planen, 

och problemet löses. Detta innefattar även att kontrollera lösningen och att 

säkerställa att beräkningar och resonemang är korrekta. Den fjärde och sista fasen 

handlar om att se tillbaka på lösningen och granska den. Pólya (1970) menar att 

elevens förståelse för problemet inledningsvis kan vara ofullständig, men att den 

succesivt under arbetet utvecklas. Då kan eleven behöva byta angreppssätt och gå 

tillbaka till en tidigare fas. I elevers verkliga problemlösning behöver de därför 

inte följa de fyra faserna helt linjärt. Rott et al. (2021) visar genom jämförelser av 

olika senare modeller hur de har utvecklats till att inkludera övergångar mellan 

faserna i båda riktningarna.  

Verkliga problemlösningsprocesser följer inte förutbestämda sekvenser, de 

innehåller fel och medför omvägar, och de överensstämmer därför inte med 

normativa modeller (Rott et al., 2021). Rott et al. (2021) har i sin forskning använt 

videoobservationer för att studera lärarstudenters verkliga 

problemlösningsprocesser när de i grupp löste problem inom geometri, både med 

”papper och penna” och med digitala verktyg. Studien resulterade i en deskriptiv 

modell (figur 1) för systematiska observationer och analys av olika verkliga 

problemlösningsprocesser, och jämförelser mellan dessa. Genom kodning av 

övergångar mellan faser i problemlösningsprocessen kunde linjära och icke-linjära 

sekvenser av övergångar mellan faser identifieras. Utifrån modellen visade Rott et 

al. att arbete med rutinuppgifter leder till linjära problemlösningsprocesser, med 

övergångar uppifrån och ner i modellen, och med endast en kort verifiering av 

svaret i den sista fasen. Icke-rutinuppgifter ledde omvänt till utforskande och 

cykliska problemlösningsprocesser där studenterna rör sig fram och tillbaka 

mellan faserna.  



20 (78) 

 

 

Figur 1: Avbildning av Deskriptiv modell för problemlösningsprocesser (Rott et al., 2021, 

s.746) 

Martin (2009) har visat på liknande resultat. Hon har i sin studie undersökt hur 

barns konkreta handlingar och abstrakta matematiska tolkningar utvecklas 

tillsammans. Enligt Martin (2009) innebär den processen att en elev med liten 

erfarenhet av ett visst matematikinnehåll kan påbörja problemlösningen genom att 

använda några grundläggande idéer, på vilka initiala konkreta handlingar byggs. 

De grundläggande idéerna kan eleven ha plockat upp från uppgiftskontexten, från 

tidigare liknande erfarenheter, från andra elever eller från läraren. De konkreta 

handlingarna är sedan prövande och fördelar, distribuerar, en del av arbetet med 

problemlösningen till den fysiska miljön. Martin benämner processen som 

Physically Distributed Learning (PDL). De initiala idéerna och handlingarna 

utvecklar varandra gradvis. Exempelvis kan processen leda till att oberoende 

aspekter av lärandet, som metodkunskap och begreppsförståelse, samutvecklas. 

En förbättring av den ena aspekten ger en förbättring också av den andra (Martin, 

2009). Resultaten är inte helt samstämmiga med de som Bruner (1966) visat. Till 

skillnad från Martin (2009) visade Bruner (1966) att begreppsutvecklingen går 

från en konkret till en abstrakt nivå. Han beskrev hur detta sker i tre faser, tre 

representationsnivåer där eleven; 1) är aktiv i handling och manipulerar med 

konkreta föremål, 2) beskriver verkliga situationer i bild och 3) använder 

symboliska representationer. Bruner menade att dessa 3 faser, eller 

representationsnivåer är åtskilda, och att lärandet sker i denna bestämda ordning.  
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Genom Bruners (1966) tre faser översätter eleven en gjord erfarenhet till en 

modell. Den första representationsnivån är en aktiv representation, en handling. 

Den rör sådant vi kan eller vet, men varken har bilder eller ord för, kunskap som 

är svår att lära en annan person som exempelvis att cykla. En aktiv representation 

baseras enligt Bruners idé på former av tillvänjning och inlärning genom respons. 

Den andra nivån är ett visuellt representationssystem, som använder summerande 

bilder. Bruner liknar översättningen till den här nivån vid att man trevar sig fram 

för att sedan uppfatta ett visualiserbart mönster. Den tredje och mest abstrakta 

nivån är ett symbolsystem som enligt Bruner kan förstås först efter de båda 

tidigare nivåerna. Symboler är abstrakta, de är också generativa i den meningen 

att symbolsystem med sina regler för bildning och översättningar, kan skapa en 

verklighet bortom vad som är möjligt i handling eller med bilder (Bruner, 1966). 

2.4.2 Medierande redskap 

Som tidigare nämnts kan elever genom användandet av medierande resurser 

genomföra handlingar som inte varit möjliga utan dessa redskap (Säljö, 2015). 

Enligt Davydov (2008) kan ett sådant medierande redskap vara vad han kallar en 

lärandemodell. En lärandemodell ska enligt Davydov visualisera den specifika 

uppgiften i syfte att stödja eleverna när de utforskar det valda teoretiska 

innehållet. Lärandemodellen kan exempelvis vara en bild, skrivna symboler eller 

konkret undervisningsmateriel. Eriksson et al. (2019) har i en studie använt 

Cuisinairestavar som lärandemodell för att i åk 5 visualisera algebraiska uttryck. I 

studien har de undersökt hur elever initierar och driver diskussioner med hjälp av 

Cuisinairestavar, d.v.s. lärandemodellen, samt på vilka sätt eleverna då använder 

stavarna. Resultaten av studien visar att lärandemodellen har tre olika funktioner; 

att problemet och problemlösningen materialiseras, att argumenten materialiseras 

samt att ett kollektivt minne materialiseras (Eriksson et al., 2019). Eleverna i 

studien byggde vidare på varandras idéer genom att laborera med stavarna. 

Argument tog på så vis form som en kombination av verbala uttryck, gester och 

manipulationer av lärandemodellen. De verbala utsagorna tillsammans med gester 

och laborerande med stavarna utgör enligt Eriksson et al. en multimodal helhet. 

Stavarna visualiserade det matematiska innehållet och materialiserade därmed 

argumenten. Lärandemodellen möjliggjorde också en visualisering av problemet 
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och lösningarna, som kunde prövas och omprövas. Visualiseringen erbjöd på så 

sätt eleverna en gemensam grund för de kollektiva diskussionerna, och de 

materiella gestaltningarna av resonemang och argument blev en del av klassens 

gemensamma språk. Så länge lärandemodellen var tillgänglig i klassrummet 

materialiserades ett kollektivt minne (Eriksson et al., 2019). Eriksson et al. menar 

att genom en lärandemodells tillgänglighet för klassen kan eleverna integrera 

modellen i sina argument vilket medför att eleverna kan materialisera sitt 

tänkande. Det medierande redskapet, lärandemodellen, skapar således 

förutsättningar för att eleverna ska kunna delta i en kollektiv, reflekterande 

process där de provar sina idéer, bearbetar dem och sedan justerar modellen. Detta 

kan liknas vid Martins (2009) slutsatser om hur matematiska idéer utvecklas 

genom PDL, dvs att konkreta handlingar och abstrakta matematiska tolkningar 

utvecklas tillsammans.  

2.4.3 Laborativa undervisningsmaterial 

Progressionen mellan de tre faser som Bruner (1966) identifierat enligt ovan, 

gäller oavsett elevens ålder men enligt Bruner distraheras yngre elever lättare av 

det konkreta materialets olika aspekter, som färg, form eller yta, vilket talar för att 

konkret material inte nödvändigtvis lämpar sig bäst för de yngsta eleverna. Martin 

(2009) delar uppfattningen att åldern inte är avgörande. Hon pekar på hur den 

iterativa processen, där elever fysiskt manipulerar konkret material och tolkar 

resultatet av aktiviteten, är gynnsam för lärandet även för äldre elever. Detta till 

trots visar Swan och Marshall (2010) att laborativa material används nästan 

dagligen med de allra yngsta barnen, medan laborativa material används mycket 

sällan i åk 9. 83 % av förskollärarna i studien uppgav att de använder laborativa 

material dagligen, medan 40 % av lärarna i åk 9 uppger att de använder laborativt 

material ungefär en gång i månaden. Intervjusvar från de tillfrågade lärarna pekar 

på att tidig användning av laborativa materiel tycks bero på att laborativt material 

associeras med begreppsbildning, men att laborativt material i undervisningen 

överges när matematiken blir mer komplex (Swan & Marshall, 2010).  

McNeil et al. (2008) har genomfört en studie i åk 4-6 där de visat att perceptuellt 

rika laborativa material, såsom leksakspengar med stor likhet med verkliga mynt 
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och sedlar, kan stödja elever i förståelsen av begrepp som ingår i en uppgift. 

Perceptuellt rika undervisningsmaterial aktiverar vardagskunskap och informella 

resonemang, men kan också dra uppmärksamheten bort från matematikinnehållet. 

Det i sin tur kan leda till att eleven tappar motivation att genomföra inlärda 

algoritmer (Carbonneau et al., 2020; McNeil et al., 2008). Carbonneau et al. 

(2020) har sett att perceptuellt rika undervisningsmaterial har en negativ påverkan 

på uthålligheten vid problemlösning, medan material med mindre framträdande 

egenskaper verkar stödja uthålligheten bättre. Uthålligheten att fortsätta arbeta 

med ett problem efter ett misslyckat försök är viktig vid problemlösning. Den 

möjliggör för eleven att fortsätta utifrån sin initiala strategi, och samtidigt vara 

medveten om att ytterligare strategier kan behöva övervägas om den initiala 

strategin inte är hållbar (Carbonneau et al., 2020).  

Att flerfärgade vardagsföremål, som sugrör och pärlor, kan distrahera eleverna i 

undervisningen eller förvirra dem kring hur materialet kan användas, medför att 

lärare istället bör välja mindre verklighetstrogna och mindre intressanta material 

för att matematikinnehållet inte ska skymmas. Laborativa material som är mindre 

perceptuellt rika, det vill säga material med diskreta färger, icke framträdande yta 

och utan koppling till vardagen, som exempelvis tangram, tiobasmaterial eller 

Cuisenairestavar skulle alltså ha större effekt på lärandet eftersom materialet 

tydligare kan representera ett specifikt matematikinnehåll (Carbonneau et al., 

2020; McNeil et al., 2008). Szendrei (1996) delar upp laborativa 

undervisningsmateriel i vardagliga föremål och i pedagogiska materiel som är 

specifikt avsedda för undervisning i matematik. Vardagliga föremål har elever 

ofta kännedom om från andra sammanhang, det kan vara mätverktyg eller 

plockmaterial som kastanjer. Pedagogiska material är konstruerade för att 

överensstämma med ett specifikt matematikinnehåll eller matematisk idé.  

I engelskspråkig litteratur finner man ordet manipulatives som jag väljer att 

översätta med laborativa (undervisnings)materiel. Ordet manipulatives har i sig en 

inneboende beskrivning av vad som kan menas med laborativa materiel, att 

eleverna manipulerar föremålen. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis kan 

eleven dela upp, flytta, sätta samman eller rotera de föremål de har att använda 
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(Rystedt & Trygg, 2010). Oavsett vilket tar eleven i föremålen och känner på 

dem. Manipulatives skulle också kunna vara tvådimensionella bilder eller digitala 

objekt som kan förflyttas och som kan ge samma möjligheter att genomföra 

undersökande matematiska aktiviteter som fysiska föremål, med den skillnaden att 

eleven då inte känner föremålen i sina händer. I litteraturen finner man olika 

definitioner av manipulatives (Rystedt & Trygg, 2010). Dessa definitioner har det 

gemensamt att de omfattar mer än vad ordet i sig beskriver, att rent fysiskt 

manipulera objekt. Definitioner av manipulatives i matematikdidaktisk litteratur 

involverar på olika sätt det matematiska tänkandet eller de matematiska begrepp 

som representeras av materialet. För min studie som enbart rör laborativt arbete 

med fysiska material har jag valt den definition som Swan och Marshall (2010) 

har formulerat: “A mathematics manipulative material is an object that can be 

handled by an individual in a sensory manner during which conscious and 

unconscious mathematical thinking will be fostered” (s.14). Av definitionen följer 

att laborativa matematikmateriel har potential att leda till en medvetenhet om, och 

utveckling av matematiska begrepp och idéer.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
För studien används två olika ramverk, som i analysen följer på varandra i två 

steg.  Nedan beskrivs båda ramverken, dels Martins (2009) teori om fysiskt 

distribuerat lärande, dels en av Behr et al. (1987) och Sveider (2021) utvecklad 

version av Leshs (1981) schema för översättningar mellan olika 

representationsformer.  

3.1 Fysiskt distribuerat lärande (PDL) 

Som tidigare beskrivits kan konkreta handlingar med ett laborativt material vara 

prövande och en del av arbetet med att lösa problem fördelas (distribueras) på så 

sätt till den fysiska miljön. En process som Martin (2009) benämner som 

Physically Distributed Learning (PDL). De konkreta handlingarna bygger på 

elevens initiala idéer och de initiala idéerna och handlingarna utvecklar varandra 

gradvis. Processen kan leda till att oberoende aspekter av lärandet, som 

metodkunskap och begreppsförståelse, samutvecklas. Lärande genom PDL 

gynnas under vissa specifika förutsättningar. Flexibilitet är en, en annan är när 

elevens tidigare kända idéer visar sig otillräckliga och en uppgift kräver nya vägar 

(Martin, 2009). Med konkret material kan eleven enligt Martin prova olika 

lösningar eller helt slumpmässigt börja att manipulera föremål. Sådan flexibilitet 

föregår utveckling av strategier och begrepp. När en elevs försök att lösa en 

uppgift med konkret material inte leder vidare måste eleven tänka om, rethinking. 

Att tänka om kan hjälpa eleven att utveckla en ny fungerande matematisk idé, som 

i sin tur kan leda till en ny fungerande strategi (Martin, 2009; Pólya, 1970). 

Genom att lösa flera olika problem upptäcker och repeterar eleven användbara 

kombinationer av konkreta handlingar och matematiska idéer vilket ökar 

flexibiliteten. När eleven koordinerar konkret handling och matematiska idéer 

(procedurer och begrepp) till sekvenser, har de erhållit rutiner att använda för att 

lösa framtida uppgifter (Martin, 2009). Martins teori innebär att manipulation med 

konkret material (agerande) hjälper elever att utveckla förklaringar (tolkning).  

Med PDL lär eleverna sig mer än strategier, de utvecklar också kunskap om de 

underliggande begreppen. Lesh (1981) har på ett liknande sätt visat att kopplingen 



26 (78) 

 

mellan det konkreta och det abstrakta är dubbelriktad. Lesh (1981) lyfter vilken 

roll laborativt material spelar för begreppsbildning, men poängterar att samma 

laborativa material också har en viktig roll när eleverna försöker använda de 

abstrakta matematiska idéer de lärt sig. Konkreta modeller tjänar alltså inte bara 

som en brygga från den verkliga världen till den abstrakta matematikens värld, 

konkreta modeller kan också hjälpa elever att tillämpa sina matematiska begrepp 

och idéer på verkliga situationer. Sammantaget skulle detta kunna illustreras som i 

figur 2.  

 

Figur 2: Illustration av hur matematiska idéer utvecklas genom PDL. 

 

3.2 Användning av olika representationsformer i 
matematik 

I matematikundervisningen möter elever matematik representerad på olika sätt; 

verbalt med ord, med matematikens symbolspråk, i bilder, i vardagliga situationer 

och i konkreta modeller. Detta ställer krav på elever att dels kunna tolka och förstå 

matematiken representerad på olika sätt, dels att självständigt kunna använda 

olika representationer.  

Mainali (2021) beskriver att matematikinnehållet kan presenteras eller uttryckas 

grafiskt, algebraiskt, numeriskt eller verbalt. Den grafiska uttrycksformen 

innefattar bilder, grafer, koordinatsystem eller figurer. Den numeriska 

uttrycksformen kan vara en tabell eller lista som används för att på ett organiserat 

sätt presentera data, medan den algebraiska uttrycksformen refererar till symboler 

och formler. Den verbala representationsformen inkluderar enligt Mainali både 

skrivet och talat språk. Mainali (2021) pekar vidare på att det kan krävas mer än 

en typ av representation samtidigt för att presentera ett matematiskt innehåll. 

Beroende av matematikinnehållets karaktär kan en viss typ av representation ha en 

TolkningAgerande
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mer dominerande roll jämfört med en annan, när en viss idé eller ett visst begrepp 

eller problem ska uttryckas. En algebraisk representation (skrivna symboler) kan 

exempelvis vara mest lämpad för att beskriva ett bråktal, men en verbal 

representation kan behövas samtidigt (Mainali, 2021). Elever behöver alltså 

ständigt kunna översätta eller växla mellan olika typer av representationer. Lesh 

(1981) har illustrerat detta i ett schema. Schemat visar utöver fem 

representationsformer, översättningsprocesser mellan olika kontexter där 

matematiska idéer kan vara inbäddade. Dessa översättningsprocesser menar Lesh 

(1981) bidrar till att matematiska begrepp blir meningsfulla. En elev som förstår 

ett begrepp kan alltså använda de översättningsprocesser som syns i figur 3, 

relaterat aktuellt begrepp. I Leshs ursprungliga schema är inte 

översättningsprocesserna mellan laborativa modeller, bild och talade symboler 

benämnda. Dessa översättningsprocesser har Emanuelsson (1995) benämnt med 

begreppen modellera, avbilda, rita och beskriva, begrepp som jag valt att införliva 

i min avbildning av Leshs schema i figur 3.

 

Figur 3: Avbildning inspirerad av schematisk bild, visande representationsformer samt 

processer för översättning mellan dessa (Lesh, 1981, s. 10). 

I schemat återfinns alltså ingen länk mellan laborativa modeller och talade 

symboler, inte heller mellan omvärldssituationer och skrivna symboler. Behr et al. 

(1983) modifierade schemat så att dessa översättningsprocesser framgick, men 

uteslöt då istället växlingen mellan bilder och laborativa material. De menade att 
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när elever arbetar med matematiska problem använder de sekvenser av 

representationer där bilder och konkret material fungerar som mellanled mellan 

verkliga situationer och skrivna symboler. På samma sätt menade de att talade 

symboler fungerar som mellanled mellan verkliga situationer och bilder, eller 

mellan bilder och skrivna symboler. Senare modifierades schemat av Behr et al. 

(1987) så att samtliga 20 möjliga översättningsprocesser framgick, även de som 

saknas i schemat ovan. En avbildning av detta modifierade schema ses i figur 4 

nedan. I figuren har dubbelriktade pilar fått ersätta dubbla pilar, på samma sätt 

som Sveider (2021) senare avbildat schemat. Gemensamt för dessa modifierade 

scheman är att översättningsprocesserna inte är benämnda, varför jag i studien 

väljer att utgå ifrån Leshs benämningar i figur 3, med Emanuelssons begrepp 

tillagda.   

 

Figur 4: Avbildning efter modifierad schematisk bild, visande representationsformer samt 

processer för översättning mellan dessa (Behr et al., 1987; Sveider, 2021). 

Genom att översätta mellan de fem representationsformerna klargörs skillnader, 

exempelvis är skillnaden mellan en verklig situation och en konkret modell att 

modellen bortser från ”brus”, egenskaper som är ovidkommande i relation till 

begreppet som ska konkretiseras. Skillnaden mellan konkreta dynamiska modeller 

och bilder (statiska modeller), är kopplad till de konkreta handlingar som är en 

integrerad del av konkreta modeller men som inte är möjliga att införliva i en 

statisk bild (Lesh, 1981). Även inom en representationsform finns en variation av 

möjliga uttrycksformer som eleven behöver kunna tolka och använda. Verbala 
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uttryck kan exempelvis vara vardagsnära som ”en kvart”, eller tydligare kopplas 

till bråkbegreppet, som ”en fjärdedel”. 

Lesh (1981) beskriver hur en elev som har svårigheter att växla mellan två 

representationer kan ”ta en omväg” via en annan representationsform. Om det är 

svårt att direkt översätta en verklig situation till det matematiska skrivna 

symbolspråket, kan det hjälpa att först översätta den verkliga situationen till talat 

språk, för att därefter översätta till skrivet symbolspråk. Alternativt kan en elev 

träna den specifika översättningen genom att arbeta omvänt. I nämnd växling 

skulle eleven kunna föreslå verkliga situationer (räknehändelser) utifrån skrivna 

symboler som 1/2 + 1/3. 

I aktuell forskning har Sveider (2016) använt den modifierade modellen (Behr et 

al., 1987) tillsammans med Tryggs (2014) definitioner av laborerande- och 

konkretiserande arbetssätt, för att beskriva hur översättningsprocesser kan gå ifrån 

informella till formella representationer, och omvänt. Ett laborerande arbetssätt 

kännetecknas av undersökande och utforskande. Ett konkretiserande arbetssätt 

innebär ett synliggörande eller åskådliggörande av abstrakta matematiska idéer 

och begrepp, exempelvis med laborativt material (Sveider, 2021). Trygg menar att 

ett laborerande arbetssätt utmärks av att det utgår ifrån informella representations-

former i riktning mot formella. Arbetssättets riktning går då enligt Sveider (2016), 

från vänster till höger i figur 3. I den vänstra delen finns de informella 

representationsformerna laborativa modeller och omvärldssituationer. I den högra 

delen återfinns de formella representationsformerna skrivna- och talade symboler. 

Ett konkretiserande arbetssätt kännetecknas av att omvänt gå ifrån formella 

representationsformer mot de informella (Trygg, 2014) vilket innebär att 

arbetssättets riktning går ifrån höger till vänster i figur 3 (Sveider, 2016). Lesh 

(1981) använder också begreppet konkretisera för den översättningsprocess som 

går ifrån skrivna symboler till den laborativa representationen. I samma riktning, 

från en mer formell representation, talade symboler, till en informell 

representationsform, laborativa modeller, använder Emanuelsson (1995) 

begreppet modellera. Två begrepp som båda visar att eleven är aktiv i handling.  
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En djupare förståelse av matematiska begrepp erhålls om eleven erövrar olika 

representationer och kan göra översättningar mellan dem. Det talade språket har 

en viktig funktion för sådana översättningar. Med det talade språket kan elever 

stegvis bygga upp representationer, från konkreta och vardagsnära till mer 

abstrakta. Genom att använda talat språk kan olika representationer utforskas och 

kontrasteras, och på så sätt kan samband mellan de olika representationerna bli 

synliga (Gustavsson et al., 2011). Den som har tillgång till flera olika 

representationer och uppfattar samband mellan dessa när de uttrycker sig och 

beskriver matematiska begrepp, visar på en rik och funktionell begreppskunskap 

(Gustavsson et al., 2011; Lesh, 1981; Rystedt & Trygg, 2013).   
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4. Metod  
Nedan beskrivs val av metod samt de metodologiska överväganden som gjorts för 

att besvara forskningsfrågorna och för att nå syftet med studien. I avsnittet 

beskrivs datainsamlingen och de forskningsetiska överväganden som gjorts. 

Vidare beskrivs metod för bearbetning och analys av det insamlade datamaterialet. 

 

4.1 Val av metod 

Studiens syfte var alltså att utforska hur elever använder det laborativa materialet 

Cuisenairestavar när de löser uppgifter som behandlar relationen mellan olika 

bråktal, samt att skapa förståelse för hur det laborativa materialet påverkar 

elevernas representation av bråkbegreppet. Cuisenairestavar är som tidigare 

beskrivits ett pedagogiskt undervisningsmaterial utan vardagliga 

användningsområden. Valet av det laborativa materialet medför därför att 

eventuella distraherande kopplingar till vardaglig användning undviks. Därmed 

stärks också möjligheten att kunna studera hur elever kan uppfatta och använda 

Cuisenairestavarnas inneboende matematiska relationer för att lösa specifika 

uppgifter.  

För att kunna analysera och beskriva elevers konkreta handlingar i arbetet med 

Cuisenairestavar, och deras tolkningar av relationen mellan bråktal användes 

metoden strukturerad observation. Metoden innebär att man observerar beteenden 

direkt, utan att använda metodiska verktyg som exempelvis enkäter (Bryman, 

2018). Bryman lyfter att en begränsning med metoden kan vara svårigheten att få 

fatt i bakomliggande avsikter med de beteenden som studeras, men då ett konkret 

beteende utgör fokus för min studie är strukturerad observation en effektiv metod. 

För studien valde jag att dokumentera elevernas arbete med matematikuppgifter 

som kopplade till Cuisenairestavar, med en videoinspelning. Det inspelade 

materialet möjliggjorde dels en granskning av elevernas beteende i detalj, dels att 

kunna återkomma till observationen om och om igen. Centralt för strukturerade 

observationer är användning av kodningsscheman med de beteendekategorier som 

observeras specificerade (Bryman, 2018; Cohen et al., 2018). Avsikten med ett 
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kodningsschema är att avgränsa en studie till konkreta kategorier som omfattar 

endast de beteenden som ska studeras för att besvara forskningsfrågorna. I 

bearbetningen av det inspelade materialet registrerades därför elevernas beteenden 

systematiskt i ett kodningsschema utifrån i förväg beskrivna beteendekategorier. I 

kodningsschemat kunde sekvenser där eleverna växlar mellan att i handling 

manipulera Cuisenairestavarna och att tolka dessa handlingar urskiljas för vidare 

analys. Genom denna avgränsning till ett fåtal sekvenser som motsvarar studiens 

syfte erhölls ett filmmaterial som sedan transkriberades i sin helhet. En fördel med 

det inspelade materialet är att det kan transkriberas. Om observationen i stället 

hade genomförts i realtid hade det varit svårt att dels skriva ner exakt vad eleverna 

säger, dels att veta vem i gruppen som säger vad (Bryman, 2018).  

Genom att dokumentera elevers arbete med en kamera kan lärarens eller 

observatörens påverkan på elevernas agerande minimeras. En situation som kan 

liknas vid ett, för eleverna, välkänt grupparbete kan på så sätt arrangeras i deras 

naturliga miljö, för att ge en naturalistisk observation (Bryman, 2018; Cohen et 

al., 2018). Kameran gavs en fast placering vid bordet, vilket kan vara en 

begränsning i detta hänseende och kan ge en reaktiv effekt. Kameran och det 

faktum att det finns en observatör i rummet som vanligtvis inte befinner sig i 

elevernas undervisningssituation, kan påverka de observerades beteenden (samtal 

och agerande med materialet). Denna påverkan kan exempelvis yttra sig i att 

elever vill göra ett gott intryck och framhålla sina egna kunskaper i 

gruppdiskussionen mer än under ordinarie förhållanden (Bryman, 2018; Cohen et 

al., 2018). I denna studie observeras inte beteende i annat avseende än med 

koppling till uppgifterna i matematik varför en eventuell reaktiv effekt kan godtas. 

En annan risk som Bryman lyfter fram för metoden strukturerad observation är att 

det insamlade materialet ofta blir omfattande med en stor detaljrikedom, som 

försvårar sammankopplingen av olika informationsfragment till mer generella 

teman. Med kodningsschemat kan sekvenser för fortsatt analys urskiljas, och 

därmed avgränsas materialet som analyseras till att omfatta endast de delar som är 

relevanta i förhållande till syftet för studien. 
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4.2 Datainsamling 

I detta avsnitt redogörs för, och motiveras, urvalet och genomförandet för studien. 

Forskningsetiska överväganden, reliabilitet och validitet diskuteras därefter.  

4.2.1 Urval 

För studien valdes en klass i åk 6 på en F-9 skola i en mindre tätort i Skåne. 

Urvalsmetoden kan till viss del sägas vara ett bekvämlighetsurval utifrån 

svårigheten att få tillgång till elever, i synnerhet under den pandemi som vid 

tillfället rådde. Skolan och lärargruppen i matematik var kända för mig sedan ett 

tidigare projekt och efter en förfrågan om deltagande till ämnesledaren återkom 

hon med svar att det var möjligt att komma till en klass i åk 6, varpå kontakt togs 

med klassläraren. För studien var det inte möjligt att skapa ett sannolikhetsurval. 

Istället gjordes ett fokuserat urval (Bryman, 2018) där vissa individer, relevanta 

för studien, valdes för observationen. Urvalsmetoden är enligt Bryman vanlig vid 

strukturerade observationer där individers beteende ska observeras under en 

bestämd tidsrymd och där alla exempel på det beteende som är intressant för 

studien ska noteras. Syftet med denna studie överensstämmer med ovan varför 

urvalsmetoden för observationen bedöms vara lämplig. Av 17 elever i klassen var 

14 elever närvarande och deltog vid en introducerande lektion. Planeringen var att 

samtliga närvarande elever skulle få möjlighet att delta i studien. 13 elever deltog, 

3 elever var frånvarande och 1 elev deltog inte av annat skäl. Av eleverna i 

studien var det en elev som inte deltagit i den introducerande lektionen.  

4.2.2 Genomförande 

Läraren i klassen har lång erfarenhet av att undervisa i matematik, men eleverna 

hade inte tidigare använt Cuisinairestavar. Studien inleddes därför med en 

introducerande lektion i syfte att låta eleverna bekanta sig med det laborativa 

materialet, och med mig. Planeringen för den introducerande lektionen mejlades 

klassläraren i förväg för synpunkter på upplägget. Introduktionen genomfördes 

som dels lärarledda övningar i helklass, dels övningar i par med bänkkamraten. 

Klassen gavs möjlighet att ställa frågor om det laborativa materialet och prova på 

att använda det för att lösa olika uppgifter. Uppgifterna för introduktionslektionen 

tillsammans med upplägget återfinns i bilaga 1. Introduktionslektionen varade i 60 
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minuter. Missivbrev med en samtyckesblankett (bilaga 2) mejlades i förväg till 

föräldrarna via skolans lärplattform, en papperskopia skickades även med 

eleverna hem efter introduktionslektionen. Samtliga deltagande elever hade en 

undertecknad samtyckesblankett med till lektionen dagen efter, då studien 

genomfördes. Även lektionen då studien genomfördes var 60 minuter lång.  

Eleverna i studien arbetade i grupper om tre med att lösa fem uppgifter, vilka 

beskrivs längre fram. Gruppstorleken valdes för att inte få allt för många röster på 

inspelningen, om eleverna talade i mun på varandra, samtidigt var det möjligt för 

eleverna att hjälpas åt att föra diskussionen framåt mot en lösning av uppgifterna. 

Grupperna sattes samman av klassläraren så att det i varje grupp fanns någon elev 

som hon förutsåg skulle ha lätt för att hålla igång ett samtal. Studien är genom 

forskningsfrågorna avgränsad till att inte omfatta grupprocesserna.   

Datainsamlingen genomfördes genom inspelning av ljud och rörlig bild när 

eleverna arbetade i grupp. I inspelningen fångades både bild som visar handling 

(konkret representation) och ljud som återger samtal (verbal representation) som 

kan innehålla resonemang med tolkningar. Eleverna instruerades att de 

tillsammans skulle redogöra för sina svar och för hur de kommit fram till svaren 

på ett papper. Pappren samlades in som en del av underlaget. För arbetet med 

uppgifterna fick varje grupp en laborationssats med Cuisenairestavar, 

innehållande 75 stavar av olika längder, samt anteckningsmaterial i form av vita 

papper för att det skulle vara möjligt att både rita och skriva. En stor låda med 

färgpennor fanns tillgänglig på ett bord intill grupperna och samtliga grupper 

informerades om att de var välkomna att använda dessa. Två grupper arbetade i 30 

minuter i ett mindre rum i närheten av klassens klassrum. Därefter kom två nya 

grupper in i rummet. Sammantaget filmades 4 gruppers arbete.  

Två filmkameror riggades, en kamera vid varje bord så att materialet och 

elevernas händer blev tydliga. Elevernas samtal fångades med ljudinspelning. 

Kamerorna riktades bort från varandra och så att de filmade mestadels under 

ansiktshöjd för att fokusera på det laborativa materialet och på elevernas konkreta 

handlingar med detta. Även mikrofonerna var riktade bort från varandra för att 

undvika störande ljudupptagning från gruppen intill. Elevgrupperna arbetade i 
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egen takt med uppgifterna. Inspelningen startades när eleverna var redo att börja 

och pågick tills eleverna meddelade att de var klara.  

Under inspelningen intog jag en passiv roll, men fanns vid sidan i rummet. I en 

grupp började samtliga elever att skriva enskilt. Till den gruppen förtydligade jag 

att det räckte att en i gruppen skrev. Jag bedömer inte att denna inblandning har 

påverkat resultatet.  

4.2.3 Instrument för datainsamling – elevuppgifter 

Instrumentet för datainsamlingen utgörs av 5 elevuppgifter. Uppgifterna provades 

ut i en pilotstudie med två elever i åk 7 på samma skola. Under utprovningen 

observerades elevernas handlingar och samtal, vilka noterades. Noteringarna 

tillsammans med elevernas anteckningar gav ett underlag för att granska 

uppgifterna innan de användes i studien. Uppgifterna som använts i studien 

återfinns tillsammans med uppgifterna för introduktionslektionen i bilaga 1. 

Uppgifterna för introduktionslektionen valdes så att eleverna fick prova att 

använda stavarna för att lösa uppgifter som inbjuder till att jämföra stavarna med 

varandra, och på så sätt upptäcka stavarnas inbördes relationer. Uppgifterna är 

utvecklade av Abrohms et al. (u.å.) och hämtades ur den medföljande guiden till 

Cuisenairestavarna. Den första uppgiften genomfördes under min ledning i syfte 

att låta eleverna upptäcka stavarnas storleksförhållande (se bild 1) och få 

erfarenhet av att man kan låta stavarna anta olika värden. I den andra uppgiften 

görs jämförelser mellan stavarna för att synliggöra deras inbördes relationer. Den 

tredje övningen låter eleverna upptäcka förhållandet mellan stavarna och uttrycka 

detta med bråktal, som en del av en helhet.  

I tabell 1 nedan återges uppgifterna för studien. Uppgift 1 och 2 är kopplade till de 

uppgifter som eleverna arbetade med under introduktionslektionen och syftar till 

att bjuda in eleverna i arbetet. Dessa uppgifter behandlar bråkbegreppet och del av 

helhet där helheten varieras. Uppgifterna behandlar hur en viss del relaterar till en 

viss helhet, och hur förhållandet avgör hur delens storlek kan benämnas. Eleverna 

bjuds in att uttrycka bråken muntligt, med stavarna, med bilder eller med skrivna 

symboler, om notationerna är kända för dem. I uppgift 3 är helheten inte given 
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och eleven behöver först hitta vilken helhet (vilken stav) som 2/5 ska relatera till. 

Uppgift 4 behandlar innebörden av täljaren och nämnaren, samt relationen mellan 

dessa. Genom att tolka 5/7 som 5 enheter, som vardera motsvarar 1/5 av den gula 

staven kan dessa i nästa steg utökas med två för att erhålla 7 enheter. Detta ger 

den nya helheten och 7/7 kan jämföras med övriga stavar för att finna vilken som 

motsvarar en hel. Eleven behöver alltså uppfatta att täljaren anger antalet av 

enheten, medan nämnaren anger enhetens storlek i relation till en viss helhet. 

Uppgift 5 är av problemlösande karaktär där innehållsdivision med ett bråktal är 

den bakomliggande matematiska idéen. Uppgiften är till skillnad från uppgift 1-4 

inte formulerad med en uttalad koppling till Cuisenairestavarna. Eleverna kan 

använda stavarna för att lösa uppgiften, eller kan de använda andra strategier. Om 

eleverna väljer att använda stavarna kan olika strategier förutses. Eleverna kan 

konkret lägga fram 4 stavar som motsvarar 1 liter vardera, samt välja en annan 

stav som är ¾ av en av de fyra som lagts upp, att jämföra med. Om eleven i stället 

översätter de stavar som representerar 4 liter med 16 fjärdedelar kan de upptäcka 

att svaret kan ges genom frågan ”Hur många gånger ryms 3 (enheter med 

storleken en fjärdedel) i 16?”.  

Uppgift  

1 Om den bruna staven är värd 1, vad är då den röda staven värd? 

2 Om den mörkgröna staven är värd 1, vad är den lila staven värd? 

3 Om den gula staven är värd 1/2, vilken färg är då 2/5 

4 Om den gula staven i stället är värd 5/7, vilken färg är då 1? 

5 Du har gjort 4 liter saft som ska fördelas på flaskor. Varje flaska 

rymmer 3/4 liter, hur många flaskor behöver du?  

Tabell 1: Uppgifter för genomförd studie 

4.2.3.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes med två elever i åk 7. Eleverna valdes ut av 

undervisande lärare för att de var klara med sina uppgifter och kunde lämna sin 

pågående lektion. I pilotstudien, där uppgifterna provades, använde de båda 

eleverna Cuisinairestavarna för att pröva sina idéer. När de kommunicerade 
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uppgifter och lösningar med varandra tog de genomgående stöd i stavarna genom 

att peka på och manipulera dem. I uppgift 1 och 2 gjorde de direkta jämförelser av 

stavarnas längder genom att lägga stavarna intill varandra. I uppgift 3 och 4 valde 

de en kortare stav som en enhet, och jämförde antalet enheter. I uppgift 5 framgår 

det inte i texten vilka stavar som ska jämföras, eleverna letade sig då fram till att 

en lila stav kunde vara en halv liter, och röd stav en fjärdedels liter. Med 6 lila och 

4 röda stavar på en rad representerade eleverna 4 liter saft. Med 3 röda stavar 

visade de att en mörkgrön stav var detsamma som tre fjärdedels liter. Den 

mörkgröna staven representerade alltså en flaska. Därefter placerade eleverna 

mörkgröna stavar sidan om representationen av 4 liter saft tills den gröna raden 

var längre än raden för saft. Med detta visade pilotstudien att det skulle vara 

möjligt att använda uppgifterna för att besvara mina forskningsfrågor. Att 

eleverna var ett år äldre än eleverna i studien betyder troligtvis att deras kunskaper 

om bråk, och om del av antal, är större än kunskaperna hos eleverna som ingick i 

studien. Att eleverna i pilotstudien kunde lämna en pågående lektion kan också ha 

inneburit att de presterar bättre än klassen generellt. Resultatet av pilotstudien 

kunde mot denna bakgrund inte helt säkerställa att uppgifterna passade för åk 6. 

4.2.4 Reliabiltet och validitet 

För metoden strukturerad observation finns en del aspekter att beakta avseende 

reliabilitet och validitet. En av dessa rör interbedömarreliabilitet, dvs i vilken grad 

olika observatörers kodning av beteenden överensstämmer med varandras. En 

annan aspekt rör intrabedömarreliabiliteten, dvs graden av överensstämmelse om 

kodningsschemat används vid olika tidpunkter, men av samma observatör. Båda 

dessa aspekter ger att reliabiliteten för metoden strukturerad observation riskerar 

att bli låg (Bryman, 2018; Cohen et al., 2018). Inom klassrumsforskning där 

metoden är vanligast, finns det trots detta goda exempel på hur observatörer kan 

utbildas i att använda komplexa observationsscheman och i att observera olika 

elevarbeten med god reliabilitet (Bryman, 2018).  

Observatörens förståelse för hur observationsschemat ska tillämpas påverkar 

också validiteten. Om fel uppstår vid tillämpningen av observationsinstrumentet 

blir validiteten låg. Validiteten påverkas också av att de som observeras kan 
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förändra sitt beteende när de vet om att de är observerade, en s.k. reaktiv effekt. 

Enligt Bryman (2018) finns det studier som visar att de observerade personerna 

vänjer sig vid observatörens närvaro och att dennes påverkan minskar efter hand. 

Studier har också visat att reaktiva effekter under en observation inte är så 

problematiska och att det kan bero på att klassrumssituationer ställer krav på 

lärare och elever som leder till att de har annat att tänka på. Denna studie pågick 

inte under någon längre tid varför eleverna troligtvis inte hann vänja sig vid att 

observeras. Möjligtvis hade de annat i tankarna och stundtals glömde av att de 

filmades. Valet att filma eleverna istället för att fylla i ett observationsschema på 

plats underlättade för mig som är en ovan observatör. Genom möjligheten att titta 

på det inspelade materialet flera gånger kunde risken för felaktig kodning minskas 

och validiteten höjas. Reliabiliteten för studien kan tänkas vara låg utifrån min 

ovana att koda beteenden, även om kodningsschemat inte var komplext. 

4.2.5 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden jag gjort följer Vetenskapsrådets krav för god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom det för studien varit nödvändigt 

att studera elevers handlingar och lyssna till verbal kommunikation har 

videoinspelning av händer och ljudupptagning genomförts som tidigare beskrivits. 

Elevers ansikte blir i kortare sekvenser synliga i bild och röster hörs tydligt, vilket 

innebär att materialet som inhämtats är att betrakta som personuppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2017). Kravet på informerat samtycke har beaktats och med ett 

missivbrev (bilaga 2) informerades vårdnadshavarna till de minderåriga eleverna 

om studien. Missivbrevet publicerades dels på skolans lärplattform, dels skickades 

det hem med eleverna i pappersformat efter introduktionslektionen. I missivbrevet 

fanns skriftlig information om syftet med studien och att deltagande är helt 

frivilligt. Under introduktionslektionen informerades eleverna även muntligt om 

studien och de gavs möjlighet att ställa frågor om de undrade över något. Med 

missivbrevet följde en samtyckesblankett för vårdnadshavare och elever att fylla i. 

Observationen har varit öppen och deltagarna har varit medvetna om att de 

deltagit i en studie. Den har också utförts systematiskt genom ett kodningsschema, 

såsom Vetenskapsrådet anger att en observation bör göras. För att inte röja de 

observerades identitet har elevernas namn inte antecknats på annan plats än i 
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samtyckesblanketten. Inlämnade elevarbeten har i stället markerats med Film 1-4. 

Samma benämning har använts i kodningsscheman. Vid transkribering av 

videoinspelningarna har eleverna benämnts som elev 1, elev 2 och elev 3 i vardera 

filmen, beroende på hur de syns från vänster till höger. Kravet om anonymisering 

(Vetenskapsrådet, 2017) har vidare beaktats så att skolans eller lärarens namn inte 

röjs i varken muntliga presentationer eller i text. Slutligen har kravet om 

konfidentialitet beaktats vid förvaring av videoinspelningen. Filmerna har sparats 

på min dator för vilken endast jag har inloggning, på en plats som inte 

säkerhetskopieras. Som back-up har inspelningen sparats på en extern hårddisk.  

 

4.3 Bearbetning av datamaterial  

Materialet omfattar ca 75 minuter inspelad film uppdelat på fyra inspelningar. 

Inledningsvis tittade jag igenom filminspelningarna för att bekanta mig med det 

insamlade materialet. Den kvalitativa analysen av de fyra inspelade 

gruppaktiviteterna, film 1-4, genomfördes därefter i två steg, där steg 2 beror av 

analysen i steg 1.  

4.3.1 Analyssteg 1 

I analyssteg 1 studeras eleverna i filmerna utifrån de två beteendekategorierna 

agerar (A) och tolkar (T), utifrån Martins (2009) teori om PDL. I denna studie 

registreras inte elevernas samtliga beteenden. Tillvägagångssättet är istället att 

invänta de för studien relevanta beteendena att registrera i ett kodningsschema. Ett 

kodningsschema har skapats för varje grupp som filmats, se bilaga 3. Utifrån de i 

förväg formulerade beteendekategorierna registreras A och T i kodningsschemats 

celler, där varje cell representerar 30 sekunder. Var 30:e sekund angav en timer att 

filmen skulle stannas, om någon av beteendekategorierna observerats gjordes en 

notering i den cell som representerade aktuellt tidsintervall. Kodningsschemat 

omfattar 50 celler per film för att täcka de upp till 25 minuter som filmerna varar. 

I kodningsschemat noterades det med lodräta streck när eleverna är klara med en 

uppgift, och börjar med nästa. 
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Instruktionen för registrering av en beteendekategori är formulerad så att när 

eleverna är aktiva i handling med det konkreta materialet, relaterat uppgiften, förs 

ett A för agerande in i kodningsschemat. Exempel på agerande kan vara att 

eleverna använder det laborativa materialet för en-till-en jämförelser mellan 

stavarna eller att de pekar på stavar som de uppfattar ha en viss storlek i 

förhållande till varandra. Det kan också vara att eleverna lägger upp flera stavar 

intill varandra för att bygga upp tal och helheter. Den andra beteendekategorin 

som noteras är när eleverna ger uttryck för en matematisk tolkning, eller för en 

ansats till en matematisk tolkning, av uppgiften eller av sin aktiva handling. Detta 

noteras med ett T i kodningsschemat. Tolkningen behöver således inte vara 

fullständigt formulerad, men tydlig nog att kunna kopplas till matematikinnehållet 

som uppgiften innefattar. Om eleverna omprövar en matematisk idé i handling 

noteras A2 i kodningsschemat, och om denna handling leder till en ny tolkning 

noteras T2. Ur kodningsschemat identifieras därefter sekvenser av agerande och 

tolkning (A1-T1-A2-T2- o.s.v.). I dessa sekvenser manipulerar eleverna, enligt 

Martins (2009) teori om PDL, det konkreta materialet på ett sätt som kan bidra till 

att utveckla förklaringar. Ur kodningsschemat identifieras även sekvenser där 

elever inte kommer vidare, och då tänker om (rethinking) för att hitta en ny 

fungerande matematisk idé att pröva (agera).  

 

Avslutningsvis i analyssteg 1 granskas filmmaterialet på nytt för att identifiera när 

elevgrupperna 1) inte alls använder Cuisenairestavarna och när de 2) använder 

stavarna för att antingen lösa uppgifterna eller för att 3) kommunicera sina 

lösningar. Denna analys dokumenteras för respektive uppgift i tabell 3, med 

kodningen 1, 2 eller 3 enligt ovan. I analyssteg 1 är ingen hänsyn tagen till vilken 

enskild individ som varit aktiv. I detta analyssteg är syftet främst att urskilja 

sekvenser där elever i konkret handling manipulerar med Cuisenairestavarna och 

tolkar sina matematiska handlingar. Sekvenserna analyseras vidare i analyssteg 2.  

4.3.2 Analyssteg 2 

I analyssteg 2 fördjupas analysen av fem identifierade sekvenser av agerande och 

tolkning från analys 1. Med hjälp av Leshs (1981) modell analyseras i steg 2 vilka 

representationer eleverna använder, och hur de växlar mellan dessa när de löser 
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uppgifterna. Syftet är att skapa förståelse för på vilka sätt eleverna använder det 

laborativa materialet när de löser uppgifterna och hur de representerar relationer 

mellan bråktalen med stöd i olika representationsformer. Använder eleverna 

Cuisenairestavarna för att representera matematiken och lösa uppgifterna eller 

använder de stavarna för att representera och kommunicera lösningarna? I 

filmsekvenserna analyseras elevernas konkreta handlingar med den dynamiska 

modellen samt elevernas verbala uttryck. I de insamlade skriftliga lösningarna 

kunde statiska modeller (bilder) och matematiska symboler identifieras och 

analyseras.  

 

Analyssteg 2 inleddes med att jag studerade de fem filmsekvenserna som 

identifierats i analyssteg 1. Samtliga fem sekvenser transkriberades med avseende 

på elevernas verbala uttryck och elevernas samtliga handlingar med det laborativa 

materialet. Transkriberingen strukturerades i förhållande till beteendekategorierna 

i sekvensen (A1, T1 etc.). Vid transkriberingen granskades varje sekvens ett flertal 

gånger för att varje detalj skulle uppfattas och nedtecknas korrekt. 

Transkriberingen organiserades i en tabell med tre kolumner. I kolumn 1 angavs 

den beteendekategori som identifierats i analyssteg 1 för tidsintervallet. I kolumn 

2 transkriberades vad eleverna sa i tidsintervallet och i den tredje kolumnen 

transkriberades elevernas handlingar med Cuisenairestavarna. Verbala och icke-

verbala handlingar samordnas på så sätt att elevernas repliker noterades på samma 

rad i tabellen som en samtidig handling. Genom transkriberingen upptäcktes hur 

elevernas verbala utsagor och konkreta handlingar, såsom gester och laborerande 

med stavarna, blev till multimodala helheter (Eriksson et al., 2019). I en sekvens 

spretade detta åt olika håll. Genom att då färgmarkera de tre olika elevernas 

handlingar och tal kunde jag uppfatta att eleverna snarare arbetade enskilt än i 

grupp, även om de talade en i taget som om de talade med varandra. 

 

Avslutningsvis analyserades transkripten för att besvara forskningsfrågan om på 

vilka sätt elever använder Cuisenairestavarna när de löser uppgifter om bråktal. 

Elevernas konkreta handlingar och verbala uttryck kodades utifrån nedan 4 

representationskategorier. Siffrorna 1-4, noterades i transkripten för de 
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representationsformer som kom till uttryck i filmsekvensen. 

Representationskategorierna är formulerade med utgångspunkt i de benämnda 

översättningsprocesserna i figur 3. Inledningsvis formulerades också en 

representationskategori för användning av representationsformen bild. När ingen 

grupp använde representationsformen valdes kategorin bort. För 

representationsformen laborativa modeller, samt växlingar till och från denna, har 

två representationskategorier formulerats, kategori 1 och 2. Dessa skiljer sig åt 

avseende om eleverna använder ett konkretiserande eller ett laborativt 

modellerande arbetssätt (Sveider, 2021; Trygg, 2014).  

1. Laborativ modell. Konkret handling, manipulerar Cuisenairestavarna 

i syfte att konkretisera en tolkning. 

2. Laborativ modell. Konkret handling, modellerar med 

Cuisenairestavarna i syfte att pröva en matematisk idé. 

3. Talade symboler. Beskriver med matematiskt symbolspråk, med 

relevans för uppgiften. 

4. Skrivna symboler (ord, matematiska symboler). Symboliserar, med 

koppling till uppgiften.   
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5. Resultat 
Insamlade data har analyserats i två analyssteg och redovisas nedan utifrån dessa 

steg. Under analyssteg 1 redovisas resultatet av den första kodningen av 

filmmaterialet, utifrån beteendekategorierna agera (A) och tolka (T). Resultatet 

omfattar filmsekvenser som urskilts innehålla sekvenser av agerande och tolkning.  

I dessa sekvenser kan elevernas konkreta handlingar följas av en matematisk 

tolkning, antingen som en linjär process eller som en dubbelriktad process enligt 

Martins (2009) modell för fysiskt distribuerat lärande (PDL). Under analyssteg 1 

presenteras också resultatet av den övergripande frågan om hur 

Cuisenairestavarna används. Under analyssteg 2 redovisas vilka representationer 

eleverna använder och hur de växlar mellan dessa utifrån Leshs (1981) modell för 

översättningsprocesser mellan olika representationer. Avslutningsvis 

sammanfattas resultaten ifrån de båda analysstegen.  

 

5.1 Analyssteg 1 

Ur det första kodningsschemat (bilaga 3) utlästes sekvenser av agerande och 

tolkning, antingen som linjära i riktningen från A till T eller som dubbelriktade. I 

film 3 kunde två sekvenser med dubbelriktad tolkning och handling identifieras. I 

dessa sekvenser leder elevernas agerande och tolkning till ett ändrat agerande och 

en ny tolkning. Även i film 2 finns två exempel på sådana sekvenser, det ena mer 

tydligt. Sekvenser där eleverna agerar och tolkar sitt agerande utan en 

efterföljande omtolkning återfinns i samtliga filmer. Dessa linjära sekvenser är 

vanligast för uppgift 1 där eleverna finner lösningen vid en direkt jämförelse av 

stavarna. I enlighet med de resultat Rott et al. (2021) sett kan uppgift 1 ses som en 

rutinuppgift för eleverna. I film 1 finns en sekvens där eleverna provar att tolka 

om sitt agerande, men utan att ändra i handling.  

 

I tabell 2 nedan redovisas samtliga identifierade sekvenser av agerande och 

tolkning, per uppgift. Ovan nämnda fem sekvenser är skuggade, ofullständigt 

lösta uppgifter är markerade med fetstil. Uppgift 3 och 5 visade sig vara svårare 

för eleverna att lösa.  
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Tabell 2: Sammanställning av sekvenser med agerande (A) och tolkning (T) i de fyra 

filminspelningarna. 

Nedan ges en översiktlig sammanställning av elevernas tillvägagångssätt för 

vardera uppgiften, med fokus på agerande och tolkning.  

1. Den bruna staven är värd 1, vad är då den röda staven värd? 

Uppgift 1 löser samtliga grupper korrekt och med samma tillvägagångssätt. 

Eleverna lägger upp en brun stav och provar sig fram till att fyra röda stavar ger 

samma längd som den bruna staven. Samtliga grupper provar i handling och 

tolkar resultatet som att en röd stav är en fjärdedel av en brun stav.   

2. Om den mörkgröna staven är värd 1, vad är den lila staven värd? 

Uppgift 2 löses inledningsvis på samma sätt av samtliga grupper. Eleverna lägger 

den lila staven tillsammans med en röd stav intill den mörkgröna. Två av 

grupperna tolkar felaktigt resultatet av handlingen som att den lila staven är tre 

fjärdedelar av den mörkgröna. De prövar inte svaret i en ny konkret handling. Två 

av grupperna tänker om och når korrekt svar, att den lila staven är två tredjedelar 

av den mörkgröna.  

 

Bild 2: Representation med Cuisenairestavar, till uppgift 2.  

Uppgift Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 

1 A-T A-T A-T A-T 

2 A1-T1-A2-T2 A1-T1-A2-T2 A1-T1-A2-T2 A1-A2-T2 

3 A1-T1-A2-T2 A1-T1-A2-T2 A1-T1-A2-T2 A1-A2 

4 A1-T1-A2-T2 A-T1-T2 
A1-T1-A2-T2-

A3-T3 
A-T 

5 T1-A1-T2 A1-A2-T1-T2 T T 
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3. Om den gula staven är värd 1/2, vilken färg är då 2/5 

Uppgift 3 påbörjas på liknande sätt av eleverna i film 1 och 3. De lägger fram två 

gula stavar som är helheten och provar sig fram till att 5 röda stavar motsvarar en 

hel. Resultatet av handlingen tolkar de korrekt, och anger att 2 röda stavar är två 

femtedelar. I film 1 tolkar eleverna detta som att färgen då är röd, de översätter 

alltså inte två röda stavar till en lila. I film 3 däremot säger en elev att ”en röd är 

ju en femtedel, inte två”. Eleven fortsätter att resonera, ”man kan ju inte säga att 

två röda är en färg, vi måste ju ha två stycken röda som får plats i en färg”. ”Lila 

är ju två femtedelar då”. I film 2 och 4 tolkar eleverna uppgiften som att de ska 

hitta två femtedelar av den gula staven, vilket de också korrekt resonerar sig fram 

till. De missar att helheten är 2 gula stavar. 

 

Bild 3: Representation med Cuisenairestavar, till uppgift 2. 

4. Om den gula staven i stället är värd 5/7, vilken färg är då 1? 

Uppgift 4 löses på liknande sätt av samtliga grupper. Eleverna uppskattar direkt 

att en gul är fem sjundedelar av en svart. I film 2 och 4 kommunicerar de att 

lösningen stämmer genom att lägga upp en gul och en svart stav intill varandra 

och fyller upp med två vita stavar för att visa att den gula staven motsvarar fem 

sjundedelar av den svarta. I film 2 säger en elev att en svart är sju sjundedelar, 

men sedan svarar de att ”vit är 1” och syftar på en sjundedel, inte på en hel. I film 

3 ser en elev på liknande sätt att om man fyller upp den gula staven med en röd, så 

är den gula staven fem sjundedelar av helheten (gul och röd tillsammans). Eleven 

visar med 7 vita stavar att lösningen stämmer. Även här säger eleven ”då är vit 1, 

men ändrar sig sedan till att svart är 1. I film 1 använder eleverna 5 vita stavar för 

att hitta helheten. De ser att 5 vita motsvarar en gul, alltså fem sjundedelar, och 

fortsätter att lägga till 2 vita för att få sju sjundedelar. De vita stavarna växlas mot 

en röd. Sedan får de problem att komma fram till att de behöver jämföra röd och 

gul med övriga stavar för att finna att den svarta staven motsvarar en hel.  
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5. Du har gjort 4 liter saft som ska fördelas på flaskor. Varje flaska rymmer 

3/4 liter, hur många flaskor behöver du? 

Uppgift 5 löses utan stöd av Cuisenairestavar i både film 3 och 4. I film 3 har 

elevgruppen löst uppgiften med huvudräkning innan inspelningen startade. De 

resonerar att det behövs en flaska för varje liter (4 flaskor) och att det då blir fyra 

fjärdedelar, 1 liter, kvar att hälla upp i ytterligare en flaska. De kommer till svaret 

5 flaskor. I film 4 för en av eleverna ett liknande resonemang och kommer till 

svaret 5 flaskor och en fjärdedels flaska. Resonemanget är korrekt fram till 

tolkningen att det är en fjärdedels flaska istället för en fjärdedels liter i den sjätte 

flaskan.  

I film 1 låter eleverna den röda staven motsvara 1 liter. Därmed kan 4 liter saft 

representeras av en brun stav. I nästa steg provar de sig fram till att den 

mörkgröna staven är tre fjärdedelar av den bruna staven, och svarar att man 

behöver en hel flaska samt en flaska för den fjärdedel som skiljer den bruna och 

den gröna staven. I film 2 väljer eleverna istället att den lila staven ska 

representera 1 liter, och motiverar valet genom att jämföra med 4 vita stavar, fyra 

fjärdedelar. Tre fjärdedelar motsvarar då en ljusgrön stav, eller tre vita stavar. 

Senare uttrycker eleverna att den lila staven är 4 liter och kommer då fram till att 

den ljusgröna staven är tre fjärdedelar av den lila. På samma sätt som i film 1 

svarar de att det behövs en full flaska och en flaska som rymmer lite till. 

 

För att besvara forskningsfrågan analyserades, utöver ovan, på vilka sätt eleverna 

använder det laborativa materialet när de löser uppgifterna. Analysen genomförs i 

förhållande till nedan tre formulerade beteendekategorier: 

Kategori 1:  eleverna använder egentligen inte Cuisenairestavarna. 

Kategori 2:  eleverna använder företrädesvis Cuisenairestavarna för att lösa de 

specifika uppgifterna. 

Kategori 3:  eleverna använder företrädesvis Cuisenairestavarna för att 

kommunicera sin lösning.  

Resultatet av analysen kan ses i tabell 3 nedan. Skuggade fält visar sekvenser som 

kommer analyseras vidare i analyssteg 2. 



47 (78) 

 

Tabell 3: Analys av hur stavarna används för uppgift 1-5 

Tabellen visar att beteendekategori 2 är vanligast förekommande vilket innebär att 

eleverna drar nytta av stavarna för att lösa majoriteten av uppgifterna. I uppgift 4 

ser eleverna lösningen redan när de läser och tolkar frågan. I två av grupperna 

använder eleverna då stavarna för att kommunicera argument för lösningarna, 

vilket kan knytas till beteendekategori 3. I tre fall använder eleverna inte stavarna 

alls. Detta kan man koppla till beteendekategori 1.   

 

5.2 Analyssteg 2 

I det första analyssteget kunde fem olika sekvenser identifieras för en fördjupad 

analys av hur eleverna representerar matematiken och hur de översätter mellan 

olika representationer. Som beskrivits ovan transkriberades dessa 5 sekvenser i 

analyssteg 2. Transkripten möjliggjorde en andra kodning, nu avseende 

representationsformerna. I tabell 4 nedan presenteras en sammanställning av 

kodningen för varje filmsekvens, i relation till beteendekategorierna agera (A) och 

tolka (T) från analyssteg 1. I kodningen används nedan kodord för 

representationskategorierna som är utförligare beskrivna under Bearbetning av 

datamaterial (s. 42). 

1. Konkretiserar 

2. Modellerar 

3. Beskriver  

4. Symboliserar 

Representationskategorierna 1 och 2 kan kopplas till ett konkretiserande arbetssätt 

och representationskategorierna 3 och 4 till ett laborativt arbetssätt (Sveider, 

2016; Trygg, 2014). När eleverna konkretiserar och modellerar går de ifrån 

formella till informella representationsformer, när de beskriver och symboliserar 

Uppgift Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 

1 3 2 1 2 

2 2 2 2 2 

3 2 + 3 2 + 3  2 2 

4 2 3 3 2 

5 2 2 1 1 
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går de ifrån informella till formella representationsformer (Sveider, 2016) utifrån 

Leshs (1981) modell i figur 3. Resultaten av analysen redovisas nedan i 

förhållande till beteendekategorierna agera och tolka från analyssteg 1. 

 

Tabell 4: Sammanställd analys av elevernas representationer i 5 filmsekvenser. 

5.2.1 A1: Agera 1 

I det transkriberade materialet framgår det att eleverna i samtliga fem studerade 

sekvenser inledningsvis läser den skrivna uppgiften och konkretiserar den med 

stöd av Cuisenairstavarna till en laborativ modell i enlighet med Leshs (1981) 

teori om växling mellan representationsformer. Eleverna startar genom att i 

handling (A1) välja en eller flera stavar som passar för uppgiften eller som är 
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givna i uppgiften. Kopplat till handlingen uttrycker de på något sätt hur de tolkar 

stavarna; som en helhet eller som en del av en helhet.  

I filmsekvens 4 arbetar eleverna med uppgift 2. En elev inleder med att ta fram en 

mörkgrön och en lila stav och placerar dem intill varandra, utan att uttala någon 

tolkning av konkretiseringen. Eleven tycks visuellt uppfatta ett troligt förhållande 

mellan stavarna som inte kommuniceras med övriga. I stället prövar eleven direkt 

sin idé genom att lägga en röd stav intill den lila staven för att få samma längd 

som den gröna staven har. Denna handling kodas som att eleverna modellerar, att 

eleven direkt använder den laborativa modellen för att prova sin idé. Eleven säger 

därefter ”Tre fjärdedelar. 75%.” och börjar skriva. Övriga elever i gruppen hejdar 

eleven med ”Vad säger du nu?” och man gör i gruppen ett nytt gemensamt försök. 

En annan elev läser uppgiften högt, konkretiserar den på nytt med stavarna, och 

beskriver att ”det får bara plats två röda i denna”, pekar på den lila staven och 

håller den röda intill. Underförstått kan den lila staven inte vara tre fjärdedelar av 

den mörkgröna, utan två tredjedelar. I tabell 4 ser man att omtaget medför samma 

inledning som i övriga grupper; konkretisering, beskrivning och modellering.   

5.2.2 T1: Tolka 1 

I denna del av sekvenserna använder samtliga grupper sin inledande 

konkretisering för att beskriva tolkningen av uppgiften i ord. Eleverna pekar på 

stavarna och de håller upp stavar för att ta stöd när de kommunicerar hur de 

uppfattar uppgiften. Denna koppling, från laborativ modell direkt till 

representationen talade symboler är inte framskriven i Leshs (1981) modell. Lesh 

visar i sin modell hur kopplingen från den laborativa modellen via avbildning 

föregår beskrivandet med talade symboler. I min studie väljer eleverna inte att 

avbilda modellen, de beskriver direkt modellen med talade symboler, i enlighet 

med det modifierade schemat i figur 4 (Behr et al., 1983; Sveider, 2021). I 

kodningen används därför termen beskrivning för kopplingen mellan den 

laborativa modellen och de talade symbolerna. Uppgift 1-4 inbjuder till en 

konkretiserande ingång i uppgiften, medan det i uppgift 5 inte framgår att 

eleverna ska svara på frågor relaterade till stavarna. Uppgift 5 diskuteras separat 

längre fram.  
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Nedan exempel visar hur eleverna i filmsekvens fem tolkar uppgift 4. De har just 

konkretiserat uppgiften genom att ta fram en gul stav och uttryckt att den är värd 

fem sjundedelar. De hjälps sedan åt att tolka innebörden: 

Elev 1:  Då måste vi [ha], sju delar. Den [gula] är fem. 

Elev 2:  En sån [gul] är värd fem sjundedelar. Pekar på 
5

7
 i uppgiften.  

Elev 1:  Och sen så måste vi ha, och sen så en sån, [lägger till en röd stav till den gula] då 

har vi sju sjundedelar. 

Eleverna tolkar uppgiften som att den gula staven är 
5

7
 av en okänd helhet. De 

uppskattar längden av denna helhet att vara lika lång som en gul och en röd stav 

tillsammans. I nästa steg kommer de att prova sin idé genom att modellera med 

vilken stav som är en sjundedel. Tolkningen är korrekt även om beskrivningen är 

något otydlig. Ett exempel på när tolkningen inte blir korrekt återfinns i 

filmsekvens 2, där eleverna arbetar med uppgift 3. De har konkretiserat uppgiften 

genom att ta fram en gul stav och säga att den är en halv. 

Elev 1: Om vi kollar hälften, vad tror vi? Ska det [två femtedelar] vara en större eller en 

mindre [stav]? Pekar på den gula staven. 

Elev 2:  En mindre. För ifall ”två och en halv” ska ju vara lika mycket som den här i så 

fall. Pekar på talet 
1

2
 i uppgiften.  

Elev 2:  Ifall de här två ska vara lika mycket, skulle den här vara ”två och en halv” då. 

Frågan som elev 1 ställer, leder samtalet in på vilket bråktal uttryckt i femtedelar 

som skulle vara lika stort som en halv. Elev 2 verkar tänka att om täljaren är 2,5 

och nämnaren är 5 så skulle detta tänkta bråktal 
2,5

5
 motsvara 

1

2
, och därmed 

uppfattar eleven att 
2

5
 är mindre än 

1

2
. Men, med denna diskussion lämnar gruppen 

frågeställningen som ska tolkas. De missar därmed att de behöver bestämma 

vilken stav som är en hel om gul stav är en halv. När de sedan fortsätter att 

modellera utgår de felaktigt ifrån den gula staven, som om den vore helheten.  

5.2.3 A2: Agera 2 

Tolkningen av uppgiften leder i samtliga sekvenser direkt vidare till en 

modellering där stavarna på olika sätt omorganiseras. Modelleringen kan leda till 
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en lösning direkt eller som i filmsekvens 1 där de konkreta handlingarna är 

prövande. Här fördelas en del av arbetet med uppgiften till den fysiska miljön, den 

laborativa modellen, på det sätt som Martins (2009) teori om PDL beskriver. 

Eleverna i filmsekvens 1 arbetar med uppgift 2 och har i sin tolkning av uppgiften 

konstaterat att två gula stavar ger längden av en hel. Elev 2 beskriver tolkningen 

som att ”då måste någon stav vara två block och sen om man lägger till tre, 

samma stavar, så blir det liksom den hela.”. Genom att modellera med olika stavar 

söker eleverna efter en stav som kan motsvara en femtedel av helheten. 

Elev 2:  Om vi testar med den lila. Lägger en lila stav intill de gula. 

Elev 2 fortsätter: Det ser man ju redan att det blir för mycket. Så då tar vi den ljusgröna. 

Elev 1:  Ja. Lägger fram tre ljusgröna och lägger en intill de gula stavarna. 

Elev 2:  Här ser vi också att det blir för mycket. 

Elev 3:  Röda kanske. 

Elev 2:  Så då testar vi med röda. Lägger 5 röda intill de båda gula stavarna. 

Elev 2:  Så då ser vi att det blir fem röda och det blir helheten. 

I enlighet med Martins teori påbörjar eleverna arbetet med uppgiften genom att 

använda sin grundläggande idé, hämtad ur uppgiftskontexten. Eleverna utgår ifrån 

idén att det finns en stav med en sådan längd att om man först lägger två stavar 

intill helheten och sedan fyller upp med ytterligare tre likadana stavar, så blir 

längden densamma som för två gula stavar. De prövar och omprövar tills de finner 

en femtedel av helheten. 

5.2.4 T2: Tolka 2 

Instruktionen var formulerad så att en elev i gruppen skulle redovisa gruppens 

lösningar på papper. I samtliga filmsekvenser är eleverna engagerade i handling 

och samtal under arbetet med uppgifterna. Ingen skriver under arbetet, istället 

formulerar grupperna avslutningsvis, oftast tillsammans, lydelsen av 

redovisningen. Kopplingen från den laborativa modellen till skrivna symboler 

innebär enligt Leshs (1981) teori att eleverna symboliserar. Om kopplingen 

istället görs från talade symboler till skrivna symboler innebär kopplingen enligt 

Lesh att eleverna skriver. Ur det transkriberade materialet framgår att i denna 

sekvens tolkas den föregående modelleringen och lösningen formuleras såväl i 

konkret handling som med verbala uttryck, parallellt. Lösningen beskrivs i ord 
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och konkretiseras med stöd i stavarna. I min kodning har jag därför angett 

representationskategorin symbolisera när eleverna antingen översätter den 

laborativa modellen direkt, eller om de dikterar för den i gruppen som är utsedd 

att skriva ner redovisningen. Jag har inte entydigt kunnat urskilja vilken koppling 

som sker, symbolisera eller skriva, utifrån att eleverna arbetar i grupp och utifrån 

instruktionen om att endast en i gruppen redovisar.  

Följande exempel ur filmsekvens 3, visar hur översättningen från den laborativa 

modellen till de skrivna symbolerna sker både i handling och med talade symboler 

parallellt.  Eleverna arbetar med uppgift 3 och enligt ovan har de tolkat uppgiften 

som att en gul stav är helheten. Elev 1 går tillbaka och verifierar lösningen i 

enlighet med figur 1 (Rott et al., 2021), genom att konkretisera lösningen på nytt 

med stöd av Cuisenairestavarna och kommunicera den med gruppen. Därefter 

dikterar elev 1 och 2 för elev 3, vad som ska redovisas.  

Elev 1:  En, två, tre, fyr, fem… Lyfter upp den vita staven igen. Flyttar den vita staven 

längs den gula staven. 

Elev 1 fortsätter: …då är det här en femtedel eftersom den får plats fem gånger däri, och den här 

[röd] är ju dubbelt så stor som den [vit], och då blir det här två femtedelar och då 

blir det den [röda]. Håller i vit stav och pekar på den röda staven. 

Elev 1:  Vit är en femtedel… 

Elev 2:  …eftersom den får plats fem gånger 

Elev 1:  …och den röda är dubbelt så stor. Då är den två femtedelar. Skriver 
2

5
. 

I filmsekvenserna 1, 2 och 3 konkretiserar eleverna sin lösning med stöd av det 

laborativa materialet likt hur elev 1 gör inledningsvis ovan. Genom att peka på 

stavar, lägga upp modellen på nytt och göra olika jämförelser tar de stöd av 

Cuisenairestavarna för att formulera och uttrycka vad de kommit fram till.  

I transkriptet av den fjärde filmsekvensen skiljde sig resultatet till viss del från de 

övriga tre sekvenserna. Efter att ha analyserat transkriptet per individ framgår att 

de egentligen inte tolkar modelleringen tillsammans, utan var och en för sig. 

Nedan exempel visar hur de till slut drar nytta av varandra; de modellerar på nytt, 

beskriver och symboliserar i ett omtag av tolkning, T3.  
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En gul stav och en röd stav ligger på bordet och elev 1 tar en vit stav och lägger 

den intill den gula staven, och fortsätter sedan att lägga till ännu en vit stav. 

Elev 2:  Det är ingen hel. Ta bort dem så gör vi så. Tar bort de vita stavarna. 

Elev 1:  Men vi behöver ju hela först…  

Elev 2:  Vi ska ha en färg, inte samma färg åtta gånger. Tar fram en mörkgrön stav. 

Elev 3:  Men då kan vi mäta hur mycket liksom,  

Elev 1:  Fortsätter samtidigt att fylla på med de vita stavarna, sidan om gul stav. 

Elev 2:  Eller tar vi bara denna och lägger. Håller fram mörkgrön stav (eleven har hela 

tiden utgått från att denna stav motsvarar 
5

7
 ) 

Elev 3:  Brun. Tar fram en svart och en brun stav, jämför för sig själv. 

Elev 2:  Vad är skillnaden? Jämför grön med elev 3:s svarta stav. 

Elev 1:  Alltså titta, så blir det ju sju sådana bitar. Pekar på en vit. Då är ju vit en. Då är 

ju vit en. 

Elev 3:  Lägger samtidigt en svart stav intill och tar upp den igen. 

Elev 3:  Svart. Lägger ner svart igen. 

Elev 2:  Då måste vi ha en som är lika lång. Provar den mörkgröna sidan om. 

Elev 1:  Nej då är det ju den svarta. 

Elev 3:  Ja, svart är en. 

Elev 1:  Jag trodde det var en sån bit. Pekar på en vit stav. 

Elev 2:  Lägg den svarta bredvid för att jämföra. Jo. Jo, det är den svarta. 

5.2.5 Uppgift 5 

Ur det första kodningsschemat (bilaga 3) kunde inga sekvenser av agera och tolka 

identifieras för uppgift 5, inte i någon av de fyra filmerna. De delar där eleverna 

löser uppgiften transkriberades då för att möjliggöra en analys av om, och 

eventuellt hur, eleverna använder det laborativa materialet när frågeställningen 

inte explicit anger vilka stavar som ska jämföras och där frågeställningen har en 

vardaglig kontext om att fylla 4 liter saft i flaskor som rymmer 
3

4
 liter.  

Som beskrivits ovan använder två av grupperna, grupp 3 och 4, inte det laborativa 

materialet alls. I grupp 4 löser en av eleverna uppgiften i huvudet och ger 

gruppkompisarna svaret ”5 fulla flaskor och en fjärdedels flaska” utan någon 

redogörelse. I grupp 3 läste två av eleverna igenom uppgifterna direkt när de satte 

sig vid bordet, innan instruktioner givits och inspelningen påbörjats. Med ett 

snabbt resonemang fann de lösningen vara fem flaskor. De uppfattade direkt att 
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för varje liter som hälls upp på en flaska blir det en fjärdedels liter över. Dessa 

fjärdedelar resonerar de, fylls på en femte flaska, men de reflekterar inte över om 

den litern faktiskt ryms i en flaska.  

I båda de två återstående filmerna inleder eleverna med att läsa och konkretisera 

uppgiften. De söker då en stav som kan delas i fyra lika stora delar, delar vilka 

kan representeras med en annan kortare stav. Grupp 2 vet att en lila stav motsvarar 

fyra vita stavar och lägger fram en lila stav på bordet. Elev 2 säger att detta är en 

hel ”flaska” eftersom den rymmer fyra vita. Gruppen provar sig fram till att en 

ljusgrön stav är tre fjärdedelar av en lila stav, de lägger den ljusgröna staven intill 

den lila staven och säger nu att varje flaska rymmer så här och pekar på den 

ljusgröna staven. Gruppen definierar inte med tydlighet helheten de valt, de säger 

att helheten är en hel flaska, men den laborativa modellen med den lila staven 

intill den ljusgröna tyder på att den lila staven representerar en liter saft. Den 

odefinierade helheten leder till svårigheter att sedan tolka vad den vita staven 

representerar. De diskuterar den vita staven som en fjärdedel av den lila staven, 

men de relaterar inte en fjärdedel till en liter.   

Elev 1:  Om vi ska ta reda på vad bara en fjärdedel är, vad blir det då?  

Elev 2:  Tar i den lila staven. Om den här är det hela skulle det vara en vit.  

Elev 1:  För att en flaska rymmer så här mycket… Lägger upp tre vita stavar intill den lila. 

Elev 2:  Det här är en liter då. Håller i en vit stav. Då blir de vita tre liter tillsammans. 

Men alltså va?  

Nu tar de fram tre ljusgröna stavar som de låter representera tre flaskor och lägger 

en av de tre vita stavarna intill vardera ljusgrön stav. Här är de på väg att fördela 

tre fjärdedelar av varje liter (vit stav) på en flaska (en ljusgrön stav) och elev 1 vet 

att det kommer bli lite över i varje flaska.  

Elev 1:  Det blir en hel men det blir en över… Nu blir det tyst.  

Elev 2:  Förresten vi har fyra liter inte bara tre liter. Tar fram ytterligare en vit stav.  

Elev 2:  Varje flaska rymmer bara tre fjärdedelar.  

Elev 1 lämnar kontexten och återgår till att resonera att i en grön stav ryms det tre 

vita stavar och för den återstående vita staven behövs ytterligare en flaska, alltså 

att det behövs en hel flaska och en flaska som inte blir full. 
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Eleverna konkretiserar inledningsvis relationen mellan en liter och tre fjärdedels 

liter men har svårt att konkretisera relationen mellan 4 liter och tre fjärdedels liter. 

De uppfattar inte möjligheten att sätta samman 4 lila stavar för att representera 4 

liter. Istället använder de ganska snart den lila staven som helheten 4 liter, med 

följden att de vita stavarna får värdet 1 liter. Med uppgiftens valda tal, 4 liter och 

tre fjärdedelar, blir relationen mellan stavarna densamma om man relaterar 1 liter 

till helheten 4 liter, som om man relaterar en fjärdedels liter till en liter. Eleverna 

resonerar utifrån modellen med 4 vita stavar som ska fördelas på gröna stavar, 

men uttrycker upprepat att det inte känns rätt.  

I uppgift 3 uppvisade gruppen samma svårighet att representera helheten med en 

lämplig stav. Även om det i uppgift 3 angavs att en gul stav är 
1

2
  la de inte ihop 

två gula stavar för att hitta vilken stav som motsvarar helheten. I uppgift 5 väljer 

de en lämplig stav, den lila, för att representera 1 liter, men lägger inte ihop 4 lila 

stavar för att representera helheten 4 liter. I den laborativa modellen utgår de ifrån 

att en hel är en stav. Det laborativa materialet stödjer inte eleverna att lösa 

uppgiften, det leder dem till att manipulera stavarna men de uppfattar inte hur 

materialet kan konkretisera den abstrakta matematiken, innehållsdivisionen 4 / 
3

4
 . 

I grupp 1 resonerar elev 2 enskilt och inleder med att konkretisera uppgiften på ett 

lämpligt sätt. Med en laborativ modell representeras 4 liter saft med en brun stav, 

vilket motiveras med att 4 röda stavar ryms i den bruna staven. Inte heller här 

uttalar eleven vad en röd stav representerar.  

Elev 2:  Detta är de 4 litrarna saft. Om vi låtsas att den är saften så är det 4 styckna… 

Håller i de röda stavarna.  

Elev 2:  Och varje flaska rymmer ”3 komma 4” liter, så då måste vi ha en tredjedel av 

detta. Lägger undan de röda stavarna, provar sig fram och lägger den mörkgröna 

staven intill den bruna och fyller upp med en röd stav. Ja här ser vi. Detta blir 

helheten.  

Elev 2 fortsätter: Håller upp den mörkgröna staven. Så om detta blir en flaska som rymmer  

trefjärdedelar av litrarna. Så behöver vi en flaska plus en fjärdedel av en flaska, 

eller så. Om man kan säga det. Så blir det helt. Lägger på nytt den röda staven 

efter den mörkgröna, och intill den bruna staven.  
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Elev 2:  Pekar på den röda staven. Om detta är en fjärdedel av en flaska eller bara en liten 

kopp och detta är en hel flaska... Pekar sedan på den gröna staven. …så blir det 

helheten tillsammans. Gruppen svarar med att det behövs en hel flaska och en till 

för den saft som inte får plats. 

På liknande vis som eleverna i grupp 2 uppfattar eleven inte att tre fjärdedelar 

relaterar till en av de 4 liter saft som uppgiften gäller. Eleven ser att den 

mörkgröna staven är tre fjärdedelar av den bruna staven och uttrycker att en flaska 

rymmer tre fjärdedelar av litrarna. När eleven upprepat läser uppgiften utläses ”en 

flaska som rymmer  
3

4
 liter” som ”en flaska som rymmer 3,4 liter”. Eleverna säger 

inget som tyder på att de uppfattar innebörden av talen  
3

4
 och 3,4 som olika.    

 

5.3 Sammanfattning 

I 18 av de 20 filmade uppgifterna gör grupperna liknande ansatser för att lösa 

uppgifterna. De använder Cuisenairestavarna för att konkretisera uppgiften har att 

lösa. De lägger upp stavarna för att synliggöra de relationer som de genom 

uppgiftsformuleringen har information om. Med stöd av stavarna erbjuds de en 

gemensam modell att utgå ifrån. Eleverna beskriver sin tolkning av uppgiften 

genom att peka på eller manipulera stavarna. För att lösa uppgifterna använder de 

sedan stavarna prövande. De modellerar sin idé och tolkar modellen. Tolkningen 

de gör beskriver de oftast i ord. I något exempel provar en elev tyst utan att 

kommunicera sin tolkning vilket är ett troligt arbetssätt om eleverna inte arbetar i 

grupp. Om tolkningen av modelleringen innebär att eleverna inte uppfattar att de 

nått lösningen, ger tolkningen i stället en ny idé att modellera. Modellering och 

tolkning med beskrivning, sker växelvis tills en lösning har hittats. Lösningen 

symboliseras då i skrift. I figur 5 nedan beskrivs denna process schematiskt. 

Utifrån studiens upplägg med arbete i grupp sker symboliseringen oftast efter att 

en elev dikterat lösningen, vilket inte framgår av figuren. 
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Figur 5: Process för hur eleverna i studien löser uppgifter med stöd av Cuisenairestavar  

I uppgift 1-4 ger frågeformuleringarna information om vilka stavar eleverna ska 

utgå ifrån för att lösa uppgifterna, som är direkt kopplade till relationen mellan 

olika stavar. Uppgiftsformuleringarna bjuder tydligt in eleverna att använda 

materialet och det mönster i användningen som beskrivits ovan framträder. I 

uppgift 5 förväntas eleverna självständigt välja stavar för att representera både 

helheter och delar. Endast två grupper valde att använda Cuisenairestavarna, med 

en liknande ansats i sin lösning som för uppgift 1-4. Varken dessa grupper eller de 

som valde bort det laborativa materialet når en helt korrekt lösning på uppgiften.  

Resultatet tyder på att konkretiseringen av uppgiften, och hur den konkreta 

modellen beskrivs i en verbal representation, är en kritisk aspekt för elevernas 

möjlighet att ta stöd i det laborativa materialet för att lösa uppgiften.   
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6. Diskussion 
Diskussionen omfattar tre delar. I den första delen diskuteras resultaten utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor och i förhållande till tidigare forskning. 

Forskningsfrågorna som specifikt har studerats är vilka representationer eleverna 

använder och på vilka sätt dessa används vid lösning av uppgifter om tal i 

bråkform. I den andra delen diskuteras metodvalet för studien och metodvalets 

konsekvenser för resultatet lyfts. I den tredje och sista delen redogörs för 

slutsatser samt för implikationer för vidare studier, och för praktiken.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultaten från studien ger svar på frågan om hur elever använder 

Cuisenairestavar i uppgifter om bråktal, för de elever som deltog. I det insamlade 

filmmaterialet framgår att eleverna i de olika grupperna använder stavarna på 

liknande sätt, vilket sammanfattats i figur 5 ovan. Resultatet visar att eleverna 

använder det konkreta materialet i olika syften beroende på var i 

lösningsprocessen de är. Inledningsvis konkretiserar de uppgiften för att 

visualisera och kommunicera den. I nästa skede använder de Cuisenairestavarna 

för att pröva sig fram till en lösning. De modellerarar med materialet och tolkar 

sina handlingar, växelvis. Avslutningsvis använder de Cuisenairestavarna för att 

konkretisera lösningen, dels i syfte att kommunicera lösningen, dels i syfte att 

försäkra sig om lösningens trovärdighet.  

Den i resultatet identifierade processen för hur laborativt material används, menar 

jag följer den av Rott et al. (2021) beskrivna modellen för problemlösningsfaser 

och övergångar mellan dessa, vid verklig problemlösning. Den första fasen i 

modellen (analysen), där eleverna försöker förstå den givna uppgiften, kan 

kopplas till att eleverna konkretiserade sin uppgift med stöd av materialet för att 

hitta en idé att modellera (utforska). Fasen som enligt Rott et al. handlar om att 

göra en plan och att genomföra den, framträder inte tydligt i min studie, men 

skulle kunna kopplas till elevernas beskrivning av den konkretiserade uppgiften. 

Det är denna beskrivning som de utgår ifrån när de modellerar för att hitta 
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lösningen. Den fjärde och sista fasen, att se tillbaka på lösningen och verifiera 

den, syns endast i några få filmsekvenser, där eleverna i studien avslutningsvis 

konkretiserar sin lösning för att synliggöra och kommunicera den.   

I analyssteg 1 har jag medvetet sökt fram sekvenser där elever agerar i handling 

och tolkar sina handlingar växelvis, i dubbel riktning. I de sekvenser jag 

transkriberar återfinns därför, inte helt oväntat, flera exempel som kan knytas till 

Martins (2009) teori om PDL. I redovisade excerpter syns hur eleverna i båda 

riktningarna växlar mellan det laborativa materialet och representationen talade 

symboler. Några av de filmsekvenser som inte identifierades omfatta sekvenser av 

agerande, tolkning, nytt agerande och omtolkning, visar i stället att eleverna löser 

uppgifterna i en mer linjär ordning utifrån figur 5. Figurens linjära beskrivning av 

arbetet med en uppgift ska inte jämföras med Bruners (1966) idé om hur 

begreppsutveckling sker linjärt i tre skilda representationer, där eleven först är 

aktiv i handling sedan beskriver med bild för att slutligen använda symboliska 

representationer. Bruners idé om att beskrivande i bild föregås av att elever är 

aktiva i handling och manipulerar med konkret material tyder på att eleverna i 

studien befinner sig i den första fasen vad gäller att uppfatta bråktal som olika 

delar av olika helheter, då ingen grupp använder representationsformen bild.  

6.1.1 Vilka representationer använder eleverna? 

Uppgift 1-4 bjuder tydligt in eleverna att använda det specifika laborativa 

materialet och den mest förekommande representationsformen i denna studie är 

också den laborativa modellen, med koppling till talade symboler. Likt de resultat 

McNeil et al. (2008) visat representerar Cuisenairestavarna tydligt det specifika 

matematikinnehållet del av helhet. Eleverna, som inte tidigare använt stavarna, 

hade gott stöd i den laborativa modellen för att lösa de inledande uppgifterna. 

Men, när de skulle lösa uppgift 5 var det laborativa materialet begränsande. 

Materialet stjäl elevernas uppmärksamhet och de uppfattar inte möjligheten att 

representera matematikinnehållet del av antal med Cuisenairestavarna. Som 

tidigare nämnts, väljer två elevgrupper Cuisenairestavarna för att konkretisera 

uppgiften. Eleverna får svårigheter att konkretisera matematikinnehållet en hel, 

och kan inte skilja på helheten 4 liter och en hel liter. De ser en stav som en helhet 
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och lämnar uppgiftens vardagsnära kontext. Resultatet är i linje med vad Abreu-

Mendoza et al. (2021) sett. Eleverna i deras interventionsstudie utvecklade sin 

förmåga att göra jämförelser av typen del-helhet, men visade ingen utveckling 

avseende att göra jämförelser när Cuisenairestavarna representerade del av antal.  

Den laborativa modellen tycks alltså bli en uppgift i sig att manipulera. Eftersom 

eleverna inte ser kopplingen mellan modellen och den vardagliga situation som 

modellen representerar kan de heller inte beskriva modellen korrekt i den verbala 

representationen. Denna översättningsprocess, ifrån den laborativa modellen till 

det talade språket tycks kritisk för att lösa uppgiften.  

Enligt Lesh (1981) skulle eleverna kunna ta en omväg via en bildlig 

representation, vilket ingen av grupperna gjorde någon ansats till. En förklaring 

skulle kunna vara Cuisenairestavarnas beskaffenhet. Stavarnas egenskaper är 

sådana att de ger en statisk representation när de ligger på bordet (se bild 2 och 3). 

Att då avbilda dem skulle vara förenat med en ansträngning som troligtvis inte ger 

något mervärde. I stället överensstämmer resultatet att eleverna inte använder bild 

som ett mellanled mellan talade symboler och laborativa modeller, med senare 

modifierade scheman (Behr et al.,1987; Sveider, 2021). I dessa schema illustreras 

att översättning mellan nämnda representationsformer kan ske direkt, se figur 4, 

på det sätt som eleverna i studien också gick tillväga. Men, trots att 

översättningsprocesserna i de modifierade schemana omfattar samtliga möjliga 

översättningsprocesser, även nämnd kritisk växling, så är denna 

översättningsprocess inte explicit beskriven. Forskning om hur elever översätter 

mellan de båda representationsformerna laborativ modell och talade symboler, är 

enligt Mainali (2021) begränsad.  

De talade symbolerna kan kopplas till elevernas inre representationer (deras 

naturliga språk) och de laborativa modellerna till yttre representationer (Goldin & 

Shteingold, 2001; Rott et al., 2021). När eleverna inte kan konkretisera uppgiften 

till en laborativ modell och en yttre representation, möjliggörs ingen interaktion 

mellan inre och yttre representationer, vilket skulle kunna förklara elevernas 

svårighet att översätta mellan representationerna. 
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6.1.2 Hur används representationerna? 

Tidigare forskning (Lesh, 1981; Martin 2009; Säljö, 2015) har visat att 

kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta är dubbelriktad.  

Lesh (1981) lyfter att det laborativa materialet spelar en viktig roll när elever 

använder abstrakta matematiska idéer som de lärt sig. Laborativa modeller 

fungerar som en brygga från det konkreta till det abstrakta, vilket var fallet när 

eleverna i studien beskrev och symboliserade sina informella konkreta handlingar. 

Med språkliga redskap, i form av begrepp som t.ex. fjärdedelar och tredjedelar 

skapade de mening, och deras erfarenheter kan därmed generaliseras. Enligt Säljö 

(2015) är denna process dubbelriktad. När eleverna möter något abstrakt, som ett 

begrepp, måste de också kunna koppla detta till något konkret. I studien provar 

eleverna hur bråkbegrepp som del av helhet och del av antal kan användas i en 

konkret modell. När eleverna letar efter en konkret användning, ges de möjlighet 

att förstå begreppens innebörd (Säljö, 2015). 

Cuisenairestavarna stödjer eleverna i att tillämpa sina matematiska begrepp och 

idéer på den laborativa modellen när de modellerar och konkretiserar verbala och 

skrivna symboler till den konkreta representationen. Cuisenairestavarna erbjuder 

eleverna en gemensam grund för diskussionerna, och de kan med materialet 

gestalta resonemang och argument. Genom det medierande redskapet kan de 

materialisera sitt tänkande (Davydov, 2008; Eriksson et al., 2019). Enligt Säljö 

(2015) utvecklar elever succesivt förmåga att använda språkliga uttryck och 

konkreta material som medierande redskap i laborativa undervisningspraktiker. 

De laborativa materialen är centrala redskap, som elever explicit måste lära sig att 

behärska. 

I analyssteg 2 studeras specifikt sekvenser där eleverna växlar mellan 

beteendekategorierna agera och tolka. I dessa sekvenser identifierades 

översättningsprocesser i båda riktningarna mellan den laborativa modellen och 

den verbala representationen på det sätt som Martin (2009) beskriver med sin teori 

om fysiskt fördelat lärande, PDL. Sekvensen där grupp 4 löser uppgift 2 (se 

excerpt s. 53) exemplifierar Martins teori. I sekvensen börjar elev 1, utifrån sin 

begränsade kunskap om bråkbegreppet, att lösa uppgiften. Eleven har en 
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grundläggande idé om förhållandet mellan talen 
5

7
 och 

7

7
, på vilken elevens initiala 

konkreta handlingar med den vita staven byggs. Idén plockar eleven troligtvis upp 

från uppgiftskontexten. Med konkreta handlingar prövas idén och en del av 

arbetet med uppgiften fördelas då till den laborativa modellen, i enlighet med 

PDL. I de studerade sekvenserna kan växlingar mellan elevers prövande 

handlingar och abstrakta matematiska tolkningar ske 4-5 gånger. Detta kan 

jämföras med de resultat som Rott et al. (2021) visar i sin analys av antalet 

övergångar i vardera riktningen, från en fas till en annan. De pekar på att verkliga 

problemlösningsprocesser ofta är cykliska, som här mellan analys och 

utforskande, eller mellan utforskande och verifiering av lösningen.  

De initiala idéerna och handlingarna utvecklar varandra alltså gradvis (Martin, 

2009). Elev 1 i excerpten manipulerar Cuisenairestavarna lite slumpmässigt, 

medan elev 2 och 3 i samma filmsekvens prövar lösningar. När den lösning, med 

den mörkgröna staven, som elev 2 har i åtanke, inte leder vidare tänkte eleven om 

på det sätt som Martin benämner rethinking. Erfarenheten eleven gör genom att 

lägga stavar intill varandra och prova, skiljer sig ifrån den befintliga kognitiva 

strukturen och eleven tvingas att ändra sitt sätt att tänka, då omorganiseras, 

ackommoderas, de kognitiva strukturerna (Säljö, 2015). 

I uppgift 1-4, där eleverna löser liknande uppgifter hittar de och repeterar 

användbara kombinationer av konkreta handlingar och matematiska idéer. När 

eleverna koordinerar konkret handling och matematiska idéer (procedurer och 

begrepp) till sekvenser, erhåller de enligt Martin (2009) rutiner för att lösa 

framtida uppgifter. Detta sammantaget med att elever succesivt utvecklar förmåga 

att använda språkliga uttryck och konkreta material som medierande redskap 

enligt ovan, ger att resultaten av studien talar för vikten av att lärare 

återkommande använder ett visst laborativt material i sin undervisning.  

Inte i någon av de filmade sekvenserna ger eleverna upp när deras idéer inte leder 

dem vidare. Detta skulle kunna kopplas till det samband mellan uthållighet att 

lösa uppgifter och graden av perceptuellt rika laborativa undervisningsmaterial 

som Carbonneau et al. (2020) har visat. De menar att icke perceptuellt rika 
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material som Cuisenairestavar i mindre utsträckning än perceptuellt rika 

undervisningsmaterial distraherar eleverna eller förvirrar dem kring hur materialet 

kan användas. Endast uppgift 5 i studien var så utmanande att ett samband mellan 

elevernas uthållighet och materialvalet skulle vara relevant att studera. Underlaget 

är för litet för att några slutsatser ska kunna dras, men resultatet av studien ligger i 

linje med de resultat som Carbonneau et al. (2020) visat. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras om datainsamlingen genomförts på ett korrekt sätt och 

om materialet analyserats på ett korrekt sätt. Studiens begränsningar kommer att 

lyftas liksom de sätt på vilka jag strävat efter att förhålla mig kritisk och ge en 

rättvis bild av vad jag studerat. 

För att besvara mina forskningsfrågor var idén att observera elever i en autentisk 

lärandesituation där de använde Cuisenairestavar. Genom min närvaro och med 

inspelningsutrustningen vid bordet skapades inte en helt autentisk situation, vilket 

kan ha påverkat både elevernas samtal och deras agerande. Detta kan ses som en 

begränsning för studien. Klassläraren var behjälplig med att skapa grupper med 

elever som vanligtvis arbetar tillsammans, och hon gav mig tillträde till såväl en 

ordinarie matematiklektion som till ett grupprum i elevernas ordinarie miljö. Detta 

underlättade för att skapa en miljö lik den som eleverna känner igen. För att inte 

påverka situationen mer än nödvändigt var det min strävan att förhålla mig passiv 

under inspelningen. Vid två tillfällen var jag aktiv i mycket korta dialoger med två 

elevgrupper på ett sätt som kan liknas vid en undervisande lärares. Jag har svårt 

att se om, och hur detta har gett konsekvenser för resultatet. Gruppernas 

sammansättning kan ha haft betydelse för vilka samtal som möjliggjordes. I denna 

studie har gruppaspekten inte medtagits, men i filmmaterialet uppfattar jag att 

elevernas olika roller i arbetet skulle vara av intresse att fördjupa sig i. Några 

elever var mer aktiva i såväl handling som i att sammanfatta tolkningar verbalt. 

En elev bidrar inte alls i gruppens arbete och diskussion. 
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En annan begränsning för studien är urvalet av elever. Urvalet kan inte 

säkerställas vara representativt. Detta får till följd att slutsatser som dras av 

resultatet inte kan generaliseras till att gälla för andra elever (Bryman, 2018). För 

att möta detta har jag gjort detaljerade redovisningar av mina resultat med 

exempel på excerpter där både ord och handling redovisats detaljerat. På så sätt 

kan resultaten vara möjliga att känna igen i liknande undervisningskontexter även 

om de inte är överförbara till andra kontexter (Bryman, 2018; Sveider, 2021). 

Genomgående under arbetet har det varit min ambition att fullständigt och korrekt 

redogöra för studiens alla delar i syfte att möjliggöra likartade resultat även vid ett 

annat tillfälle. Min ambition har också varit att förhålla mig objektiv i såväl 

datainsamling som i genomförande och analys av insamlat material, för att inte 

egna värderingar och uppfattningar ska påverka undersökningen på något skevt 

eller avgörande sätt. I synnerhet kodningen i de båda analysstegen innebar ett 

visst mått av tolkning av de handlingar och utsagor som analyserades. I båda 

analysstegen fann jag stöd i formuleringarna av beteendekategorier men det kan 

inte uteslutas att en annan observatör skulle ha gjort en annan tolkning (Bryman, 

2018). I analyssteg 2 transkriberades sekvenserna som urskilts, i sin helhet. 

Transkripten selekterade bort sådant brus som skulle kunna påverka mina 

uppfattningar om elevernas kompetenser, utifrån att jag har tidigare erfarenheter 

av undervisning i dessa åldrar. Transkripten stärkte också möjligheten till en 

grundlig granskning som troligtvis minskat risken för förhastade slutsatser. 

Metoden strukturerad observation kan enligt Bryman generera stora mängder 

datamaterial. Genom analyssteg 1, där filmmaterialet som skulle transkriberas 

begränsades till en rimlig mängd, blev underlaget trots detta hanterbart.   

 

6.3 Slutsatser 

Resultaten av studien visar att eleverna som arbetade med Cuisenairestavar 

använder dessa i olika syften under arbetet med uppgifterna om bråktal. Dels 

konkretiserar de uppgifterna med hjälp av det laborativa materialet, dels 

modellerar de och prövar sina idéer i handling när de löser uppgiften. Det 
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förekommer också att eleverna använder materialet för att konkretisera lösningen 

som de funnit, när de sammanfattar och kommunicerar den med varandra. 

Resultaten överensstämmer med tidigare forskning (Lesh, 1981; Martin, 2009) 

som visat hur elever som arbetar med ett laborativt material behöver tolka och 

översätta en laborativ modell till andra representationsformer. I denna studie 

översatte eleverna mellan den konkreta representationsformen och de talade och 

de skrivna symbolerna, i dubbel riktning (Martin, 2009). Eleverna behövde både 

tolka representationerna och i handling använda dem, i synnerhet den laborativa 

modellen, för att kunna översätta mellan representationerna. I Leshs (1981) 

modell saknas länkar för översättningar mellan vissa representationsformer. Dessa 

finns visserligen i modifierade versioner, men inga explicita beskrivningar av 

översättningsprocesserna ges. Lesh diskuterar hur elever kan ta vägen via andra 

representationer såsom bildliga representationer, men i min studie översatte 

eleverna direkt. Denna översättning vållade vissa problem och verkar vara kritisk 

för såväl förståelsen av uppgiften som för förståelsen av lösningen när denna 

uttryckts med det laborativa materialet. Översättningsprocesserna illustreras med 

pilar i dubbel riktning (Behr et al., 1987; Lesh, 1981; Sveider, 2021), vilket 

antyder att forskning om parvisa översättningar behövs. Exempelvis saknas det 

forskning som specifikt omfattar översättningsprocessen mellan uttrycksformen 

laborativa modeller och talade- eller skrivna symboler, och det omvända. 

Resultatet visar att översättningsprocesserna modellering och konkretisering är 

centrala i det matematiska arbetet med uppgifterna. Tydligast blir det i uppgift 5 

där det skrivna problemet ger eleverna svårigheter att självständigt välja en 

lämplig konkret representation. Detta understryker vikten av att lärare planerar 

undervisning med mål att explicit utveckla elevernas förmåga att göra 

översättningar från formella representationer till informella. För undervisningen 

behöver lärare göra aktivt medvetna val av representationsformer för att 

representera matematikinnehållet. Läraren behöver också göra medvetna val av 

uppgifter och aktiviteter för eleverna, som fokuserar hur representationerna 

används när de översätts, med både verbala och icke verbala handlingar som att 

peka på och hålla fram konkreta representationer (Lesh, 1981; Sveider, 2021). För 

eleverna i studien skulle bild som representation kunna bidra till att utveckla 



66 (78) 

 

översättningsprocesser, som en länk mellan formella- och informella 

representationer. Lärare som har kunskap om olika representationers, och olika 

undervisningsmaterials, möjligheter och begränsningar för valda uppgifter har 

större möjlighet att bjuda in elever att ta omvägar via olika representationer. 

Sådan kunskap menar jag kan erhållas genom att följa elevernas arbete mer 

systematiskt. Filmning likt den som gjorts i studien skulle kunna vara ett 

arbetssätt för att utveckla den egna undervisningen. 

Studien är avgränsad till ett specifikt laborativt material och till 5 specifika 

elevuppgifter inom området bråktal. Dessutom är urvalet för studien avgränsat till 

en viss skola och till endast 13 elever i samma årskurs. Detta innebär att inga 

generella slutsatser kan dras av resultatet ovan. Men, resultatet visar, under 

nämnda betingelser, ett intressant mönster (figur 5) för hur eleverna använder det 

laborativa materialet. Vidare studier hade behövts för att pröva om arbetssättet 

kan överföras till fler kontexter. Exempelvis skulle liknande studier men med 

andra uppgifter med Cuisenairestavar vara av intresse, eller liknande studier där 

eleverna använder andra laborativa material som exempelvis bråktavlor. 

Fördjupande studier av elevers lärande hade behövts för att visa om ett laborativt 

material främst a) stödjer eleverna i att hitta lösningen på en specifik uppgift, som 

i min studie eller b) stödjer eleverna i att förstå den bakomliggande matematiken 

och/eller c) om det stödjer elevernas kommunikation och redovisning, alternativt 

om det laborativa materialet distraherar och vilseleder eleverna i arbetet. 
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Bilaga 2: Missivbrev 

 

               

Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

XXX 220323 

Brev till vårdnadshavare om studie i matematik 

Jag heter Åsa Hammarlund och arbetar vid lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad 

med undervisning i matematik för framtida lärare i åk 1-6. Jag är också student på 

högskolans masterprogram, i termin 4.   

Inom masterprogrammet skriver jag ett självständigt arbete, en magisteruppsats, om hur 

elever använder laborativt material när de arbetar med uppgifter i matematik. För detta 

arbete önskar jag studera elevers handlingar med ett material som heter Cuisenairestavar 

när de löser några uppgifter i grupp. Jag vill alltså studera hur de agerar med händer och 

hur de samtidigt resonerar med varandra. Elevernas händer filmas med videokamera 

samtidigt som deras röster kommer fångas i inspelningen. Det filmade materialet kommer 

jag använda för observationer till min studie. Inspelningen är tänkt att genomföras under 

20-30 minuter fredagen den 25 mars, under klassens matematiklektion. 

På magister och masterprogrammen vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt 

arbete under sin sista termin. I detta arbete ingår att 

göra en egen vetenskaplig studie med utgångspunkt i 

en forskningsfråga som kommit att engagera 

studenterna under utbildningens gång. Till studien 

samlas ofta material in vid olika verksamheter, i 

form av t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan 

Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har 

du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om 

dig som hanteras i studien, och vid behov få 

eventuella fel rättade. Det självständiga arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har blivit 

godkänt publiceras det på Forskningsportalen  

Vetenskaplig publicering vid Högskolan 

Kristianstad | HKR.se  

 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/bibliotekochhogskolepedagogik/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/bibliotekochhogskolepedagogik/publicering/
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Det filmade materialet kommer lagras på min dator, i min hemkatalog, under mitt 

pågående arbete, för att raderas efter att mitt arbete godkänts. Materialet kommer inte att 

delas, men vid behov kan min handledare och bedömande lärare vid högskolan behöva 

titta på materialet. 

Inga namn och personnummer kommer att samlas in.  

Jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer enligt nedan: 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några 

negativa konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet 

att avböja medverkan i studien. 

- Deltagarna och skolan kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad. 

 

Åsa Hammarlund 

Kontaktuppgifter 

Telefonnummer: 044 250 34 72 

E-mailadress: asa.hammarlund@hkr.se  

 

Handledare: Kristina Juter 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

Om barn/elev under 15 år ingår i studien måste vårdnadshavares samtycke inhämtas. 

Även barn/elev ska tillfrågas.  

 

mailto:asa.hammarlund@hkr.se


75 (78) 

 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn 

deltar i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Barnets namn …………………………………………… 

 

Förskola/Skola ……………………………………….. 

 

Vid gemensam vårdnad behövs båda vårdnadshavarnas underskrift. 

 

Datum ………………. 

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

………………………………………… ………………………………………… 

 

Återlämnas till  XXX eller Åsa Hammarlund 
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till XXX eller Åsa Hammarlund 
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Bilaga 3: Kodningsschema Analys 1 
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